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ُتعد  التي  الأمريكية  الثقافة  تر�ّسخت 
ن�سخة طبق الأ�سل من ثقافة البي�ض الأجنلو 
الأ�سل  يف  هم  والذين  الربوت�ستانت  �سك�سون 
رعاع حاقدون على كل ح�سارات ع�سرهم وكل 
الع�سور، يحتكمون اإىل عقيدة عنجهية )القاتل املقّد�ض(، 
واإلغاء الآخر، وعبادة الذات، وتقدي�ض اجلرمية، واحتالل 
معني  من  تغّذت  وه��ذه  اجل�سدية،  والإب��ادة  الغري،  اأرا�سي 

ثقافة ن�ساأت الأجيال الأمريكية عليها جياًل بعد جيل..
اإىل  اجل�سدية  من  اأنواعها  بكل  والإب��ادة  القتل  وفكرة 
املعنوية والثقافية، كانت عنوانًا لثقافة العلو الأوروبي _ 
ودونية  ح�سارتهم  مركزية  وهم  حول  املتمحور  الأمريكي 
ال�سعوب الأخرى، لذلك ذهبوا اإىل الفتتان باأ�ساليب قتل 
�سيطرتهم،  حتت  تقع  التي  واملجتمعات  ال�سعوب  وتدمري 
وال�سطهاد  القتل  يف  وال�سادية  الأر�ض  احتالل  بات  حتى 
للوجود(  الأخرية  )املحرقة  البعيد  للهدف  مدخاًل  والقهر 
ما  وه��ذا  وتراثها،  وتاريخها  وثقافاتها  ال�سعوب  و�سحق 
)�سدام  و  التاريخ(  )نهاية  و  )هرجمدون(  فكرة  تلّخ�سه 
اأ�س�ست  التي  الثقافة  هذه  جتّليات  من  وكّلها  احل�سارات(، 
منوذجها الأول يف الوليات املتحدة اأو )اإ�سرائيل الأوىل(، 
ومن ثّم منوذجها الثاين يف )الكيان ال�سهيوين( اأو )اإ�سرائيل 
الثانية(.. وما بني )اإ�سرائيل( الأوىل والثانية من التماثل 
يف  يتلّخ�ض  واحدًا  كيانًا  النتيجة  يف  يجعلهما  ما  والتوّحد 
الن�ساأة  طبيعة  خالل  من  ذاته  عن  عرّب  الذي  املطلق  ال�سر 
والوظيفة والأهداف والغايات، وهو ما ك�سفت عنه مواقف 
املعمورة، وعلى  �سعوب  ال�سيطاين جتاه كافة  امل�سروع  قادة 
كانت  التي  الفل�سطينية  والأر���ض  ال�سعب  جتاه  اخل�سو�ض 
الرئي�ض  ق��رارات  وج��اءت  امل�سروع،  هذا  لعمليات  م�سرحًا 
كل  قاطعة  القد�ض  وراء  وما  القد�ض  بخ�سو�ض  الأمريكي 
وموؤّكدة  القبيح،  الأمريكي  الوجه  جتميل  يحاول  ق��ول 
اإف�سادية مطلقة  ال�سهيوين  كظاهرة  امل�سروع  على طبيعة 
واأنظمة عربية  لت�سمل كيانات  تو�ّسعت يف الآونة الأخرية 
ت�سفر  بها  واإذا  والإ�سالم،  العروبة  بعباءات  تتخّفى  كانت 
عن قبحها و�سّريتها من خالل انت�سابها العلني لهذا امل�سروع، 
م�سيحية،  نتحّدث عن �سهيونية  كنا  لزامًا علينا كما  و�سار 
عربية(  )�سهيونية  عن  نتحّدث  اأن  يهودية،  و�سهيونية 
هو  ال�سهيونية  من  النوع  هذا  ولعّل  لالإ�سالم،  زورًا  تنت�سب 
الإمكانات  بلحاظ  وف�سادًا  ال�سهيونية خطورًة  اأ�سكال  اأ�سّد 
والتبعية  والت�سليل  والتدلي�ض  الخ��راق  على  والقدرة 
الوجودية لل�سهيونية الأم، وهو ما يوجب رفع درجة الوعي 

والتاأّهب وال�ستعداد للمواجهة احلتمية القادمة. 
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»�سيكولوجيا« فدائي العمليات الفردية

الأدباء ال�سهداء

هذا ما تفعله او�سلو بنا ..
 عني احللوة... ماذا بعد
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اإبراهيم اأبو ليل

خالد بدير

د. ح�سن حميد

عثمان بدر

حممد بهلول

ال�سهيونية )العربية( -  وحتمية
 املواجهة

د. حممد البحي�صي

رئي�س جمعية ال�سداقة الفل�سطينية – الإيرانية

�سبح جنني..

اأحمد جرار..
 بيان البا�ش

�سرخة )اوادم( فل�سطني...
كفاكم ا�ستخفافا بعقولنا...!!!

ال�ستيطان ال�سهيوين يف القد�س و�سيا�سة الأمر 
الواقع
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موؤمتر القد�س ل�سباب فل�سطني – الدورة 
الـ11

فل�سطني  عا�سمة  »ال��ق��د���ض  ع��ن��وان  حت��ت 
الفل�سطينية  ال�سداقة  اأقامت جمعية  الأبدية«، 
والطالبي،  ال�سبابي  العمل  هيئة  الإي��ران��ي��ة 
الدورة 11 ملوؤمتر القد�ض ل�سباب فل�سطني تزامنًا 
مع انتفا�سة �سعبنا الفل�سطيني يف الأر�ض املحتلة 
على  حت��اك  التي  ال�سهيونية  امل��وؤام��رات  و�سد 
 39 الذكرى  مع  وتزامنًا  املحتلة  القد�ض  مدينة 
بح�سور  اإي���ران  يف  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  لنت�سار 
واأع�ساء  اجلمعية  رئي�ض  البحي�سي  حممد  د. 
عبا�ض  والأخ  اجلمعية  وهيئات  القيادية  الهيئة 
�سفارة  يف  الفل�سطيني  امل��ل��ف  م�����س��وؤول  اأذرن��ي��ا 
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف دم�سق والأخ 
البعث  حل��زب  دم�سق  ف��رع  اأم��ني  ال�سمان  ح�سام 
ت�سخريي  هادي  حممد  والأخ  ال�سراكي  العربي 
كمال  والأخ  دم�سق  يف  الإي���راين  الثقايف  امللحق 
ال�ساعقة  لقوات  العامة  القيادة  ع�سو  احل�سان 
الأمني  عمار  ن�سال  الدكتور  والأخ  الفل�سطينية 
ال��ع��رب والأخ���وة  ال��ع��ام للطلبة  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
�سورية  يف  الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  ممثلي 
للكتاب  العام  والحتاد  لالجئني  العامة  والهيئة 
وال�سحفيني الفل�سطينيني يف �سورية وعن احلزب 
الوحدوي  واحلزب  الجتماعي  القومي  ال�سوري 
�سعبية  وف��ع��ال��ي��ات  ال��دمي��ق��راط��ي  ال���س��راك��ي 
املنظمات  من  �سبابي  وح�سد  و�سورية  فل�سطينية 
�سورية  يف  الفل�سطينية  والطالبية  ال�سبابية 
ال�سبت  يوم  وذلك  مقاوم  وعربي  �سوري  و�سباب 
العا�سمة  يف  اأرميتاج  فندق  يف   2018 �سباط   24

ال�سورية دم�سق..
الفاحتة  ب��ال��وق��وف وق����راءة  امل��وؤمت��ر  ب���داأ 
الوطنية  الأنا�سيد  وترديد  ال�سهداء  اأرواح  على 
ال�ستماع  والفل�سطيني" ثم  والإيراين  "ال�سوري 
ال��ك��رمي ت��اله��ا الأخ حممد  ال��ق��راآن  ل��ت��الوة م��ن 
والطالبي  ال�سبابي  العمل  هيئة  يف  ع�سو  ح�سني 
اأ�سماء  الأخت  ا�ستعر�ست  ذلك  بعد  اجلمعية  يف 
ال�سبابي  العمل  هيئة  م�����س��وؤول  نائبة  ح�سني 
ال�سهداء  عوائل  دعم  هيئة  وم�سوؤولة  والطالبي 
املوؤمتر  يف  العمل  اآل��ي��ة  اجلمعية  يف  والأي��ت��ام 
ثم  خالله،  من  ال�سباب  يريدها  التي  والأه��داف 
الفل�سطيني  الواقع  ح��ول  �سبابي  مقطع  عر�ض 
اإنتاج  من  م��وؤام��رات  من  الق�سية  �سد  يحاك  وما 
هيئة الإعالم الإلكروين يف اجلمعية ثم انطلقت 
حلقة  الأول  الأربعة،  مبحاورها  العمل  ور�سات 
»القد�ض  ع��ن��وان  حت��ت  الأع���رج  با�سل  ال�سهيد 
لها«،  ننت�سر  كيف  الأب��دي��ة..  فل�سطني  عا�سمة 
واملحور الثاين حلقة ال�سهيدة اأ�سرقت القطناين 
�سبل  املخيمات  يف  الفل�سطيني  ال�سباب  »واق���ع 
اأحمر  ال�سهيد  حلقة  الثالث  واملحور  النهو�ض« 
العدو  مع  والتطبيع  الت�سوية  »خمططات  ج��رار 
حلقة  الرابع  واملحور  اإف�سالها«،  يف  ال�سباب  ودور 
حمور  »ان��ت�����س��ارات  ثريا  اأب��و  اإب��راه��ي��م  ال�سهيد 
فيها  ���س��ارك  لفل�سطني«  انت�سار  ه��ي  امل��ق��اوم��ة 
ف�سيل   12 م��ن  فل�سطينية  �سبابية  جمموعات 
وعربي  �سوري  و�سباب  م�ستقل  و�سباب  فل�سطيني 
مقاوم..بعد انتهاء الور�سات اأخذ امل�ساركون فرة 
بح�سور  اخلتام  حفل  انطلق  بعدها  ا�سراحة 
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مهرجان خطابي فني يف الذكرى الـ39 
لنت�سار الثورة الإ�سالمية يف اإيران

حت����ت ع����ن����وان »ال����ي����وم اإي��������ران وغ�����دًا 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  فل�سطني«اأقامت 
مبنا�سبة  فنيًا  خطابيًا  م��ه��رج��ان��ًا  الإي��ران��ي��ة 
يف  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  لنت�سار  ال����39  ال��ذك��رى 
اإيران يف خميم خان دنون بريف دم�سق، بح�سور 
ال�سداقة  جمعية  رئي�ض  البحي�سي  حممد  د. 
الفل�سطينية الإيرانية واأع�ساء الهيئة القيادية 
القائم  اآذرنيا  عبا�ض  والأخ  الفرعية  والهيئات 
بالأعمال امل�سوؤول عن امللف الفل�سطيني واملهند�ض 
حممد كبتولة ع�سو قيادة فرع ريف دم�سق حلزب 
قي�ض  حممد  د.  و  ال���س��راك��ي،  العربي  البعث 
رئي�ض الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة ال�ساعقة والأخ 
جلبهة  املركزية  القيادة  ع�سو  معتوق  يا�سني 
التحرير الفل�سطينية وممثلي الأحزاب ال�سورية 
وف�سائل املقاومة الفل�سطينية وح�سد من املثقفني 
 17 ال�سبت  ظهر  وذلك  دنون  خان  خميم  واأبناء 

�سباط 2017.
الفاحتة  وق��راءة  بالوقوف  احلفل  ا�ستهل 
على اأرواح �سهداء الأمة واملقاومة و�سماع الأنا�سيد 
ال�سوري والإيراين والفل�سطيني، تالها  الوطنية 
فيلم  عر�ض  تبعه  احلكيم،  الذكر  من  اآيات  �سماع 
الإيرانية  الفل�سطينية  العالقات  حول  وثائقي 
منذ انت�سار الثورة الإ�سالمية بعنوان »ال�سند« من 

انتاج ق�سم العالم اللكروين.
واألقى الأخ اأحمد عبد املطلب ماأمور موؤ�س�سة 
الالجئني يف خان دنون كلمة اأبناء املخيم، رحب 
الثورة  انت�سار  ب��ذك��رى  وب���ارك  باحل�سور  فيها 
ال�سالمية التي رفعت الظلم عن ال�سعب الإيراين 

ثم جعلت ق�سية فل�سطني ق�سيتها الأوىل .
رئي�ض  البحي�سي  حممد  د.  األقى  جانبه  من 
كلمة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
الثورة  قبل  م��ا  اإي���ران  اأن  فيها  اأك��د  اجلمعية، 
الإ�سالمية لي�ست كما بعدها حيث ا�ستطاع ال�سعب 
الإيراين بقيادة الإمام ال�سيد روح اهلل اخلميني 
حتويل اإيران من خنجر يف خا�سرة الأمة يخ�سع 
الأول  الداعم  اإىل  ال�سهيوين  والكيان  لأمريكا 
وخ�سو�سًا  ال��ع��ادل��ة  لق�سايا  ال��ق��وي  وال�ساعد 
اأن الب�سرية القوية للرئي�ض  فل�سطني، واأ�سار اإىل 
يدرك  جعلته  الأ���س��د  حافظ  ال��راح��ل  ال�سوري 
هامة  ج�سورًا  فبنى  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  هوية 
من  جعلت  التي  الثورة  هذه  مع  طيبة  وعالقات 

فل�سطني �سبغًة لها.
الثورة  انت�سار  اأن  على  البحي�سي  د.  و�سدد 
منقو�سًا  اأو  مزيفًا  يكن  مل  اإي��ران  يف  الإ�سالمية 
بل كانت ثورة كاملة الأركان �سعت لبناء الإن�سان 

بالنورانية الإلهية واملقاومة.
ال�سورية  العربية  اجلمهورية  كلمة  واألقى 
ريف  ف��رع  قيادة  ع�سو  كبتولة  حممد  املهند�ض 
بارك  ال�سراكي  العربي  البعث  حل��زب  دم�سق 
فيها الذكرى ال�39 لنت�سار الثورة ال�سالمية يف 
اأنهت  والتي  اخلميني  الإم��ام  قادها  التي  اإي��ران 
وفتحت  والتبعية  وال�ستبداد  الظلم  من  عهدًا 
اأبواب احل�سارة والعلم واملقاومة ون�سرة املظلوم، 
م�سريًا اإىل اأن اأثرها مل يقت�سر على اإيران فح�سب 
املناه�سة لال�ستكبار  ال�سعوب  انعك�ض على كل  بل 

يف العامل.
اخلالد  املوؤ�س�ض  القائد  اأن  كبتول  د.  واأك��د 
الطيبة  العالقات  من  اإرث��ًا  ترك  الأ�سد  حافظ 
الرئي�ض  �سيادة  حمله  وال�سعب  الثورة  اإيران  مع 
العربي  البعث  حلزب  العام  الأم��ني  الأ�سد  ب�سار 
ال�سراكي وحافظ عليه لينعك�ض بتماذج الدماء 
عن  وال��دف��اع  املقاومة  يف  والإي��ران��ي��ة  ال�سورية 

�سورية خالل الأزمة.
القائم  اأذرنيا  عبا�ض  الأخ  األقى  جانبه  من 
اإيران  كلمة  الفل�سطيني  امللف  م�سوؤول  بالأعمال 
الذكرى  يف  الإ�سالمية  اجلمهورية  اأن  م��وؤك��دًا 
احلكيمة  القيادة  ظل  ويف  ثورتها  لنت�سار  ال�39 
للمر�سد الأعلى للثورة ال�سيد علي خامنئي م�سريًا 
املا�سية  العقود  خالل  الإي��راين  ال�سعب  اأن  اإىل 
القت�سادية  امل��ج��الت  �ستى  يف  اجن���ازات  حقق 
الدولية  العقوبات  رغ��م  والثقافية  والعلمية 
حيث  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمية  اجلمهورية  على 
الع�سكرية  ال�سناعات  حققت مكت�سبات كبرية يف 
و�سناعة الطائرات وال�سفن احلربية وال�سواريخ 
ب�ستى اأنواعها وقدراتها فاأ�سبحت دولة ا�سالمية 
قوية ت�سع منجزاتها وقدراتها يف خدمة الدول 
ال�سالمية واملقاومة، م�سددًا على اأن املقاومة هي 

ال�سبيل الوحيد لنيل ال�ستقالل.
يا�سني  الأخ  فل�سطني  ك��ل��م��ة  األ��ق��ى  ك��م��ا 
التحرير  جلبهة  املركزية  القيادة  ع�سو  معتوق 
اأ�سقطت  الثورة  هذه  اأن  فيها  قال  الفل�سطينية 
كانت  العامل  يف  اإجرامية  ع�سكرية  ق��وة  راب��ع 
ترفرف  فل�سطني  راي��ة  وجعلت  ال�ساه،  بقيادة 
يف  اأقيمت  فل�سطينية  �سفارة  اأول  على  عالية 
يومًا  اخلميني  الإمام  قائدها  اأطلق  كما  طهران، 
خا�سًا بالقد�ض لي�سبح يومًا عامليًا لهذه العا�سمة 
وال�سواد  العربي  النظام  وق��ف  التي  املقد�سة 
الأعظم من �سعوبه لالأ�سف يتفرجون حني تربع 
بها ترامب لت�سبح عا�سمًة لالحتالل، م�سريًا اإىل 
اأن للقد�ض من يدافع عنها من اأبنائها من اأواخرهم 
ال�سهيد البطل اأحمد جرار والبطلة عهد التميمي 
التي تواجه م�سريًا �سعبًا وهي دون  ال�سابة  تلك 

ال�سن القانونية.
امللتزمة  اجلليل  فرقة  قدمت  اخلتام  ويف 
الفل�سطينية  وال��ث��ورة  ال���راث  لأغ���اين  و�سلة 
اجلمهورية  اإىل  اجل��دي��دة  اأغنيتها  واأه����دت 

الإ�سالمية الإيرانية يف ذكرى انت�سارها.
ال�سداقة ت�سارك يف املهرجان اخلطابي يف 

جامعة امل�سطفى
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
البحي�سي  حممد  د.  برئي�سها  ممثلًة  الإيرانية 
اأقامته حوزة المام  يف املهرجان اخلطابي الذي 
اخلميني "قد�ض �سره" التابعة جلامعة امل�سطفى 
مبنا�سبة  العاملية  و�سلم"  واآله  عليه  اهلل  "�سلى 
يف  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  لنت�سار   39 ال���  ال��ذك��رى 
واأثرها  الإ�سالمية  "الثورة  عنوان  حتت  اإي��ران 
العامل" وذلك بح�سور  التوحيدية يف  الروؤية  يف 
�سورية  يف  ظله"  "دام  اخلامنئي  الإم���ام  ممثل 
�سفري  و�سعادة  الطباطبائي،  الف�سل  اأب��و  ال�سيد 
ال�سيد  بدم�سق  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية 
ال�سيد عبداهلل نظام،  جواد تركابادي والعالمة 
واآله  عليه  اهلل  "�سلى  امل�سطفى  جامعة  وممثل 

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

احلفل  وافتتح  وعربي  و�سوري  فل�سطيني  ر�سمي 
واحلالية  ال�سابقة  ال���دورات  عن  فيلم  بعر�ض 
جمعية  كلمة  اأول��ه��ا  كلمات  األقيت  ثم  للموؤمتر 
ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية األقاها د.حممد 
بامل�ساركني  فيها  رحب  اجلمعية  رئي�ض  البحي�سي 
ك��وادره��ا  ب��ك��ل  اجلمعية  اأن  واأك����د  امل��وؤمت��ر  يف 
النهج  على  �ستبقى  الهيئات  واأع�ساء  القيادية 
يف  وم��وؤك��دًا  وال��ع��ودة  التحرير  �سبيل  يف  املقاوم 
كلمته اأن القد�ض �ستبقى عا�سمة اأبدية لفل�سطني 

رغم اأنف العمالء واملنافقني يف الأمة.
كلمة  ال�����س��م��ان  ح�����س��ام  الأخ  األ���ق���ى  و 
اأن  فيها  اأك���د  ال�����س��وري��ة  العربية  اجل��م��ه��وري��ة 
�سنوات   7 منذ  �سوريا  على  تخا�ض  التي  احل��رب 
املقاومة  ل��ق��وى  ���س��وري��ة  دع��م  الأ���س��ا���ض  �سببها 
القد�ض  واأن  والعربية  واللبنانية  الفل�سطينية 
الأخ  واأل��ق��ى  ���س��وري��ة..  ن�سال  بو�سلة  �ستبقى 
عبا�ض اأذرنيا م�سوؤول امللف الفل�سطيني يف �سفارة 
اإي��ران  كلمة  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية 
الفل�سطينية  النتفا�سة  اأبطال  فيها  حيا  التي 
دائما  �ستبقى  اجلمهورية  اأن  واأك��د  و�سهدائها 
زوال  حتى  الفل�سطينية  للمقاومة  داعمة  واأبدا 
فل�سطني  وحترير  الوجود  من  ال�سهيوين  الكيان 
كاملة.. واألقى الأخ كمال احل�سان ع�سو القيادة 
العامة لقوات ال�ساعقة كلمة فل�سطني يف املوؤمتر 
الإيرانية  الإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  فيها  حيا 
تدعم  التي  املنت�سرة  وثورتها  و�سعبها  بقيادتها 
على  و�سدد  النت�سار  حتى  الفل�سطينية  الثورة 
اأ�سقائها  وبدعم  اهلل  باإذن  �ستنت�سر  فل�سطني  اأن 
واإي��ران  �سورية  يف  املقاومة  حمور  يف  الداعمني 
ولبنان، تالها عر�ض فلم يت�سمن مقابالت اأجريت 
مت�سكهم  عن  حتدثت  الفل�سطينية  املخيمات  يف 
ثم  لفل�سطني..  اأبدية  عا�سمة  القد�ض  مبدينة 
الأديب  والطالبي  ال�سبابي  العمل  هيئة  كرمت 
البا�ض  ح�سن  ب��ي��ان  والأخ����ت  حميد  د.ح�����س��ن 
والأخ وائل م�سطفى الهر�ض لدورهم الن�سايل يف 

الق�سية الفل�سطينية..
موؤمتر  من  موجهة  برقية  األقيت  وبعدها 
القد�ض ل�سباب فل�سطني اإىل ال�سيد الرئي�ض ب�سار 
ال�سمنة م�سوؤول  األقاها الأخ هادي  حافظ الأ�سد 
وبرقية  الفل�سطينية  التحرير  جبهة  �سبيبة 
األقاها  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  �سماحة  اإىل 
الن�سال  جبهة  �سبيبة  �سكرتري  تيم  غ�سان  الأخ 
الإمام  �سماحة  اإىل  وبرقية  الفل�سطيني  ال�سعبي 
القائد علي اخلامنئي دام ظله األقاها الأخ خالد 
ال�سعبي  الن�سال  جبهة  �سبيبة  م�سوؤول  دي��اب 
حممد  املهند�ض  األقى  اخلتام  ويف  الفل�سطيني... 
الطالبي  و  ال�سبابي  العمل  هيئة  م�سوؤول  م�سعود 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  يف 
البيان اخلتامي للموؤمتر ومعه الأخوات والأخوة 

اأع�ساء الهيئة..
دورة تعليم ر�سم يف خميم جرمانا

ال�����س��ه��داء يف  اأق��ام��ت هيئة دع���م ع��وائ��ل 
دورة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
يف  ال�سهداء  اأب��ن��اء  من  لالأطفال  الر�سم  تعليم 
خميم جرمانا باإ�سراف الفنانة الت�سكيلية غفران 
عبداهلل، وا�ستمرت الدورة على مدى 3 اأيام 17-

18-19 �سباط اجلاري.
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ال�سيخ حم�سن  �سماحة  �سورية  و�سلم" العاملية يف 
�سماحة  واأداره����ا  اجلل�سة  ق��دم  فيما  ط��ه��راين 

ال�سيخ د. نبيل حلباوي.
الذكر  من  اآي��ات  بقراءة  الحتفال  ا�ستهل 
تناول  املهرجان عدة حماور  احلكيم، كما ت�سمن 
بعنوان  امل��ح��ور  منها  ال�سداقة  جمعية  رئي�ض 

ال�سهيوين". الإ�سالمي  "ال�سراع 
جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية 

حتتفل بذكرى انت�سار الثورة الإ�سالمية 
يف اإيران

التا�سعة  بالذكرى  الحتفالت  اأج��واء  يف 
اإيران،  يف  الإ�سالمية  الثورة  لنت�سار  والثالثني 
ال�سداقة  جمعية  اأق��ام��ت  ع��ام،  ك��ل  وكعادتها 
مركزيا  اح��ت��ف��ال  الإي���ران���ي���ة  الفل�سطينية 
املوافق  الأح��د  اليوم  املباركة،  املنا�سبة  بهذه 
يف  )�ض(  الأكرم  الر�سول  قاعة  يف   11.2.2918

جممع البحار مبنطقة وادي الزينة.
وب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة ���س��ف��ري اجل��م��ه��وري��ة 
بالقائم  ممثال  ب��ريوت  يف  الإيرانية  الإ�سالمية 
بالأعمال ال�سيد حممد �سادق ف�سلي، والأخ خالد 
اأ�سرف  الفل�سطيني  ال�سفري  �سعادة  ممثال  عبادي 
العالقات  م�سوؤول  حمدان  اأ�سامة  والأخ  دب��ور، 
حب  ح�سن  احل��اج  والأخ  حما�ض،  يف  اخلارجية 
اهلل،  حزب  ممثال  الفل�سطيني  امللف  م�سوؤول  اهلل 
وح�سد من القوى والأحزاب اللبنانية والف�سائل 
الفل�سطينية وروؤ�ساء بلديات وخماتري وجمعيات 
اأحيت  الأه���ايل؛  من  وح�سد  و�سخ�سيات  اأهلية 
الكرمي  القراآن  من  باآيات  الحتفالية  اجلمعية 
واإي���ران  لبنان  م��ن  لكل  الوطنية  والأن��ا���س��ي��د 

وفل�سطني وحزب اهلل..
وتواىل على املنرب كل من ال�سيد ف�سلي الذي 
ق�سية  على  الإ�سالمية  اجلمهورية  حر�ض  اأك��د 
فل�سطني وارتباطها الع�سوي والالمتناهي يف دعم 
فل�سطني والقد�ض حتى حتقيق وعد اهلل التي ل 
من  الثمن  كان  مهما  فل�سطني  كل  بتحرير  حمالة 
�سبيل  الذي تدفعه اجلمهورية يف  حرب وح�سار 

حتقيق هذا الوعد اللهي.
ح�سن حب اهلل م�سوؤول امللف الفل�سطيني يف 
حزب اهلل قدم نبذة عن انطالقة احلزب الأوىل 
ودعم الثورة الإ�سالمية يف اإيران للمقاومة م�سريا 
اأطيافه ودوله  املقاومة بجميع  اإىل وقوف حمور 
اأن  موؤكدا  واأهلها  فل�سطني  مع  واأحزابه ومقاتليه 
نحو  تر�سدنا  و�ستبقى  تزل  ومل  كانت  بو�سلتنا 

الهدف فل�سطني والقد�ض ال�سريف.
اأ�سامة  الأخ  األ��ق��اه��ا  التي  فل�سطني  كلمة 
الفل�سطينية  اجلهود  توحيد  اإىل  دعت  حمدان 
خ��ل��ف خ���ي���ار امل���ق���اوم���ة ك��ح��ل وح���ي���د وخ��ي��ار 
اإىل  م�سريا  التحرير،  عملية  يف  ا�سراتيجي 
اجلميع  وداع��ي��ا  الح��ت��الل  مع  املفاو�سات  عقم 
اخليار  هذا  خلف  موحدين  للوقوف  ا�ستثناء  بال 
الذي اأثبت جناعته والذي اختاره الفل�سطينيون 
ورفاقه  ج��رار  اأحمد  ال�سهيد  بعملية  وا�ست�سهد 
�سد  للمقاومني  الداخل  يف  ال�سعبية  واحلا�سنة 
الدور  �ساكرا  الغا�سب.  ال�سهيوين  الكيان  ه��ذا 
م�سيدا  امل��ق��اوم��ة،  ح��رك��ات  دع��م  يف  الإي����راين 
مبواقف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية والإمام 

احت�سان  يف  اخلميني  املو�سوي  اهلل  اية  الراحل 
املقاومة الفل�سطينية منذ 39 عاما ولغاية اليوم.
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  رئي�ض 
وجهها  �سكر  بكلمة  املهرجان  اأن��ه��ى  الإي��ران��ي��ة 
وقوفهم  على  الإ�سالمية  اجلمهورية  يف  لالأخوة 
اأن  موؤكدا  فل�سطني..  �سعب  مظلومية  مع  الدائم 
طريق املقاومة هو عزة للفل�سطينيني وا�ستمرارا 
التحرير  طريق  اأن��اروا  الذين  ال�سهداء  لو�سية 

والعودة بدمائهم الطاهرة...
ل�سبال  ع�سكري  عر�ض  املهرجان  وتخلل 
املقاومة يف حزب اهلل قدموا خالله وعد القد�ض؛ 
ا�ستح�سان  لق��ت  وطنية  انا�سيد  م��ع  ووق��ف��ات 
احل�سور اأدتها فرقة القد�ض ومنها انا�سيد اأنتجت 

خ�سي�سا لهذه املنا�سبة...

ال�سداقة ت�سارك مبهرجان خطابي مبنا�سبة 
الذكرى ال39 لنت�سار الثورة الإ�سالمية 

الإيرانية
لبزوغ  والثالثني  التا�سعة  الذكرى  مبنا�سبة 
مكتب  اأق���ام  اإي���ران  يف  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  فجر 
الإمام اخلامنئي بدم�سق مهرجانًا خطابيًا �ساركت 
الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  فيه 
الأخ  ونائبه  البحي�سي  ممثلًة برئي�سها د. حممد 
علي جمعة مو�سى، اإ�سافة اإىل عدد من الفعاليات 
البارزة من اإيران و�سورية وفل�سطني وذلك �سباح 

الإثنني 12 �سباط يف مكتبة الأ�سد بدم�سق.
لكل  خطابية  كلمات  امل��ه��رج��ان  وت�سمن 
ال�ستار  عبد  ال�سوري  الأوق��اف  وزي��ر  �سعادة  من 
�سورية  يف  القائد  الإم��ام  �سماحة  ممثل  و  ال�سيد 
ال�سيد اأبو الف�سل الطباطبائي وال�سفري الإيراين 
وممثل عن حزب اهلل والأخ اأحمد جربيل الأمني 
العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني-القيادة 
وقادة  العلماء  من  ع��دد  بح�سور  وذل��ك  العامة 

ف�سائل املقاومة الفل�سطينية.
ال�سداقة ت�سارك بحفل ا�ستقبال لل�سفارة 

الإيرانية يف ذكرى انت�سار الثورة
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت 
البحي�سي  حممد  د.  برئي�سها  ممثلة  الإيرانية 
الأخ  ال�سر  واأمني  مو�سى  جمعة  علي  الأخ  ونائبه 
اقامته  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  يف  بدير  خالد 
�سفارة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية مبنا�سبة 
اإيران  يف  ال�سالمية  الثورة  لنت�سار  الذكرى39 
اليوم 11  م�ساء  روز بدم�سق  داما  وذلك يف فندق 

�سباط 2018.
القطري  المني  من  كل  ال�ستقبال  وح�سر 
الأخ  ال�سراكي  العربي  البعث  حلزب  امل�ساعد 
العربية  اجلمهورية  رئي�ض  ونائبة  الهالل،  هالل 
ال�سيا�سية  وامل�ست�سارة  العطار  جناح  د.  ال�سورية 
ورئي�ض  �سعبان،  بثينة  د.  اجلمهورية  رئا�سة  يف 
ورئي�ض  خمي�ض  عماد  املهند�ض  ال�سوري  ال��وزراء 
وزير  ونائب  ال�سباغ  حمودة  الأخ  ال�سعب  جمل�ض 
اإ�سافة  امل��ق��داد  في�سل  د.  ال�سوري  اخلارجية 
وال�سفراء  الفل�سطيني  ال�سعب  ف�سال  قادة  اإىل 

املعتمدين والعلماء وح�سد ر�سمي و�سعبي كبري.

والتم�سك  الوطني  احل�ض  تعزيز  نحو  متميز 
وحت�سني  الفل�سطيني  والراث  والتاريخ  باحلقوق 
العالقة الربوية والتعليمية يف مدار�ض الأونروا 

بني الهيئات والطالب.

ال�سداقة ت�سارك بحملة تنظيف مدخل 
خميم الر�سيدية

التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  اط���ار  يف 
ال�سداقة  جمعية  نظم  املجتمعية  واخل��دم��ة 
جتمع  و  لبنان  _ف��رع  اليرانية  الفل�سطينية 
ملنظمة  )ال��ت��اب��ع  عكا  ون���ادي  ال�سبابي  ب���ادار 
ملدخل  نظافة  حملة  الفل�سطينية(  ال�سبيبة 
املتطوعني  من  عدد  مب�ساركة  الر�سيدية  خميم 
جمالية  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ت�ساهم  خ��ط��وة  يف 
العامة  بالنظافة  ال�سكان  واهتمام  املخيم  مدخل 

و حماية البيئة.
املخيم  مدخل  تنظيف  احلملة  خالل  ومت   
مفرق  ولغاية  اللبناين  اجلي�ض  حاجز  عند  من 

مدر�سة عني الع�سل.

الهيئة الثقافية تكّرم �سهرة النور�س 
الثقافية وال�سعراء كروم واحلنفي 

الفل�سطيني،  املثقف  دور  لتعزيز  مبادرة  يف 
ال�سداقة  جمعية  يف  الثقافية  الهيئة  قامت 
النور�ض  �سهرة  بتكرمي  الإيرانية  الفل�سطينية 
مفاهيم  تعزيز  يف  املميز  دوره��ا  على  الثقافية 
خالل  وذل���ك  الفل�سطينية  الوطنية  الثقافة 
خاللها  وتبحث  تقيمها  التي  ال�سهرية  ال�سهرة 
الفل�سطيني  ال��ث��ق��ايف  ال��و���س��ع  وم�ساكل  ه��م��وم 

مناق�سة و�سعرًا واأدبًا.
اأدباء و�سعراء  اأع�سائها من  وبح�سور جميع 
من  عدد  توزيع  مت  الفل�سطيني  بال�ساأن  وباحثني 
الدروع التذكارية لكل من من�سق ال�سهرة الدكتور 
الدكتور  عنه  بالنيابة  ت�سلمه  اخلطيب  ظافر 
جهاد  لل�ساعر  التميز  ودرع  جامو�ض،  ابو  طالل 
احلنفي عن ديوانه "لعينيك �ساأحمل املدى" ودرع 
اأرمي  "لن  ديوانه  عن  كروم  حممد  لل�ساعر  متيز 

اأوراقي" ...
وليد  ال�سيد  م��ن  ك��ل  ال���دروع  بت�سليم  ق��ام 
الهيئة  وم�سوؤول  اجلمعية  رئي�ض  معاون  جمعة 
اأن  ا�سار  الذي  زيدان  خالد  ال�سيد  فيها  الثقافية 
الثقافة الوطنية الفل�سطينية وتعزيزها ون�سرها 
كل  حترير  �سبيل  يف  مقاومة  وطنية  كثقافة 
يف  الثقافية  الهيئة  عمل  اأ�س�ض  من  هي  فل�سطني 

جمعية ال�سداقة الفل�سطينية الإيرانية.

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

وفد اإيراين يزور جمعية ال�سداقة
بني  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  تعميق  اإط���ار  يف 
قام  وفل�سطني  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية 
معاون  يار  خامه  عبا�ض  الأخ  ي�سم  اإي��راين  وفد 
والعالقات  الثقافة  منظمة  يف  الدولية  ال�سوؤون 
الإ�سالمية، والأخ اأبو الف�سل �ساحلي نيا امل�ست�سار 
الثقايف الإيراين بدم�سق، بزيارة اإىل مقر جمعية 
وكان  بدم�سق،  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
رئي�ض اجلمعية  البحي�سي  با�ستقبالهم د. حممد 
�سباح  وذلك  القيادية  الهيئة  اأع�ساء  من  وعدد 

ال�سبت 10 �سباط اجلاري.
اأك�����د اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات 
الثورة  ان��ط��الق  منذ  الإي��ران��ي��ة  الفل�سطينية 
الإ���س��الم��ي��ة الإي���ران���ي���ة وح��ت��ى ال��ي��وم وذل��ك 
الق�سية  باأهمية  والقناعة  العقيدة  من  انطالقًا 
الفل�سطينية وقدا�ستها بالن�سبة لل�سعب والقيادة 
وناق�سوا  واجتماعيًا،  وثقافيًا  دينيًا  الإيرانية 
�سبل تعزيز ثقافة املقاومة لتبقى ق�سية فل�سطني 
اأو  منا�سبة  عند  تقف  ل  يوميًا  م�ستمرة  ق�سية 
اإيران  قدمته  ما  اإىل  النظر  وتعميق  حمدد،  يوم 
جميع  على  الفل�سطينية  للق�سية  تقدم  ومازالت 

الأ�سعدة.

ال�سداقة ت�سارك يف حفل ا�ستقبال مبنا�سبة 
انت�سار الثورة الإ�سالمية الإيرانية يف 

بريوت
�ساركت اليوم اخلمي�ض 2018/2/8 جمعية 
يف  لبنان  فرع  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة 
حفل الإ�ستقبال الذي اقامته �سفارة اجلمهورية 
الذكرى  مبنا�سبة  لبنان  يف  الإيرانية  الإ�سالمية 
ال39 لإنت�سار الثورة الإ�سالمية يف اإيران "العيد 
رئي�ض  برئا�سة  وفد  اجلمعية  ومثل  الوطني".. 
اجلمعية الأ�ستاذ عبد الرحمن جا�سم واحلاجة 
ماجدة رميتي ع�سو القيادة املركزية، والأخ وليد 
اأع�ساء  والأخ���وة  اجلمعية  رئي�ض  نائب  جمعة 
�سليم  وال�سيخ  زي���دان  خالد  القيادية  الهيئة 
اخلطيب  وم��روان  ريا�ض  اب��و  وابراهيم  حجاب 

والأخت �سباح حممد.

عر�س فيلم » وداعًا يا �سديقي«
الفل�سطينية  ال�����س��داق��ة  جمعية  ق��ام��ت 
بدم�سق  الثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  الإيرانية 
يا  »وداع����ًا  امل��رج��م  الإي����راين  الفيلم  بعر�ض 
باأبو  العربي  الثقايف  املركز  يف  وذل��ك  �سديقي« 
وذلك  اجل��اري،  �سباط   10 ال�سبت  م�ساء  رمانة 
اجلمعية  رئي�ض  البحي�سي  حممد  د.  بح�سور 
الفرعية  والهيئات  القيادية  الهيئة  واأع�ساء 

وعدد من املثقفني والكتاب وال�سباب.

ال�سداقة ت�سارك يف ن�ساط مع خلية الأزمة 
يف خميم برج الرباجنة

لوحات  بتعليق  القيام  الفعالية  هذه  يف  مت 
ومداخلها  الن���روا  م��دار���ض  �ساحات  يف  وطنية 
وعلى جدران الإدارات يف خطوة لفتة وحترك 
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ال�سهيوين  ال���ع���دوان  وط����اأة  حت��ت   
الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ���س��د  امل��ت��وا���س��ل 
ال�ستيطان  وا���س��ت�����س��راء  ومم��ت��ل��ك��ات��ه، 
الت�سال  اأوا���س��ر  مي��زق  ال���ذي  امل�ستمر 
اجلغرايف بني املدن والقرى الفل�سطينية، 
تت�ساعد عمليات التهويد يف القد�ض التي 
م�ستقبلها،  تهدد  خطرية  مرحلة  تدخل 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  اأعلن  اأن  بعد 
ترامب عن نقل ال�سفارة الأمريكية اإليها، 
واعرف بها »عا�سمة« للكيان ال�سهيوين. 
فقد �سهدت املدينة �سل�سلة من الإجراءات 
التي اأقدمت عليها ال�سلطات الإ�سرائيلية، 
جديد  واق��ع  وخلق  لالحتالل  تكري�سًا 
ي�سعب الراجع عنه، وذلك من اأجل قطع 
عن  للحديث  اإمكانية  اأي  على  الطريق 
�سيادة فل�سطينية على القد�ض، لأن وجود 
الكيان ال�سهيوين وا�ستمراره على الأر�ض 
فر�ض  ب�سيا�سة  يرتبطان  الفل�سطينية 

الأمر الواقع.        
     مل يتوقف التو�سع ال�ستيطاين يف 
القد�ض منذ احتاللها، ومل تكتِف  مدينة 
من  عليه  ا�ستولت  مبا  الحتالل،  �سلطات 
طوال  الغربية،  وال�سفة  القد�ض  اأرا�سي 
العقود املا�سية، بل ت�سعى جاهدة لتو�سيع 
اأرا�سيها،  وم�����س��ادرة  فيها  ال�ستيطان 
املا�سية  ال�����س��ه��ور  يف  ت�����س��اع��دت  ح��ي��ث 
مل  التي  والعتداءات  النتهاكات  وترية 
التي ميار�سها  املتكررة  تتوقف، واجلرائم 
من  بدعم  ال�سهاينة  امل�ستوطنني  غ��الة 
ال�سياق  هذا  ويف  الإ�سرائيلية.  احلكومة 
والبناء  للتخطيط  حملية  جلنة  �سادقت 
ال�سهيوين  الكيان  يف  القد�ض«  »بلدية  يف 
تطوير  »�سلطة  ي�سمى  م��ا  ج��ان��ب  اإىل 
القد�ض« على تنفيذ خطة لإقامة متنزه 
يتوقع  الغربي،  الزيتون  جبل  منحدر  يف 
اأن ي�سمى »متنزه عوزيا« بح�سب �سحيفة 
 ،2018/2/8 بتاريخ  ال�سادرة  هاآرت�ض 
اأوروت  اليهودي بيت  و�سريبط بني »احلي 
هحو�سن«  بيت  ال�سغرية  امل�ستوطنة  وبني 
الفل�سطيني، ومن  الطور  الواقعني يف حي 
اأرا�ٍض  م�سادرة  �ستتم  املتنزه  اإن�ساء  اأجل 
مبلكية خا�سة للفل�سطينيني. اإ�سافة اإىل 
من  الثاين  الطرف  يف  موؤخرًا  بداأت  ذلك، 
اأعمال  طور،  اأبو  حي  يف  القدمية  البلدة 
تطوير يف التجمع العائد جلمعية »العاد« 
ببناء  تهتم  التي  املتطرفة  ال�سهيونية 
تخطط  حيث  ال�ستيطانية،  الأح��ي��اء 
اجلمعية لإقامة مطعم يف املوقع، و�سلطة 
اإقامة  املقابل  يف  توؤيد  القد�ض  تطوير 
ويخرق  املطعم  م��ن  يخرج  كبري  ج�سر 
اإىل جبل  و���س��وًل  ه��ي��ن��و«  »ب���ن  ال����وادي 
 1967 ح��زي��ران  ع���دوان  الزيتون.منذ 
دفع  على  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  تعمل 
الواقع ال�ستيطاين  امل�ستوطنني لتكري�ض 
اأحياء  وخ�سو�سًا  املحتلة  الأرا���س��ي  يف 
ي�سمى  ما  �سمن  القد�ض،  مدينة  �سرقي 
البلدة  م��ن  امل��ك��ون  امل��ق��د���ض«  »احل��و���ض 

ال�ستيطان ال�سهيوين يف القد�س و�سيا�سة الأمر الواقع

حماولة  يف  وذل���ك  وحميطها،  القدمية 
ل�سمها وتثبيت الحتالل ال�سهيوين فيها، 
الأر���ض  على  تغيريات  اإج��راء  خ��الل  من 
�سلطات  بداأت  فقد  الواقع.  الأمر  لفر�ض 
القد�ض  لتهويد  خ��ط��وات��ه��ا  الح��ت��الل 
ال�سيادة  »حتت  توحيدها  اأعلنت  عندما 
بلديتها  ح��دود  وتو�سيع  الإ�سرائيلية« 
اأ�سبوعني  بعد  اأي   ،1967/6/28 بتاريخ 
ال�سلطات  قامت  اإذ  احتاللها،  من  فقط 
ال�سرقية  احل��دود  بتو�سيع  الإ�سرائيلية 
للقد�ض باأكرث من ع�سرة اأ�سعاف م�ساحتها 
م�ساحة  بلغت  ح��ي��ث  الح���ت���الل،  ق��ب��ل 
القد�ض 20131 دومنًا قبيل اإقامة الكيان 
فتبلغ  الآن  اأم��ا   ،1948 ع��ام  ال�سهيوين 
األف دومن.  الكربى 600  القد�ض  م�ساحة 
ومت ر�سم حدودها بطريقة تدمج الأر�ض 
حدود  �سمن  امل�ستثمرة  غري  الفل�سطينية 
ال�سكانية  املراكز  تركت  بينما  البلدية، 
اجلديدة،  احل���دود  خ��ارج  الفل�سطينية 
حيث عملت على م�سادرة اأرا�سيها لإقامة 
بدًل  القد�ض  ح��ول  اليهودية  الأح��ي��اء 
احلي  ف��اأن�����س��اأت  العربية،  الأح��ي��اء  م��ن 
اليهودي مكان حارة ال�سرف الفل�سطينية 
اأهلها  منها  ُط���رد  اأن  ب��ع��د  )امل��غ��ارب��ة( 
�سلطات  ا�ستطاعت  وق��د  الفل�سطينيون، 
م�ساحة  م��ن   %40 ت�سادر  اأن  الح��ت��الل 
 15 اأر�سها  على  واأقامت  القد�ض،  �سرقي 
املقد�سة  ب��امل��دي��ن��ة  حت��ي��ط  م�ستوطنة 
امل�ستوطنات  وه��ذه  اجل��ه��ات،  جميع  م��ن 
الغربي  وال�سمايل  ال�سمايل  الطوق  متثل 
اجلنوبية  اجل��ه��ة  م��ن  اأم����ا  ل��ل��م��دي��ن��ة. 
همتو�ض  ج��ف��ع��ات  م�ستوطنات  ف��ه��ن��اك 
الطوق  يكتمل  و�سوف  وهارجيلو،  وجيلو 
اجلنوبي مب�ستوطنة هارحوماه )جبل اأبو 
غنيم(، اأما من ال�سرق فهناك م�ستوطنات 
تدخالن  اللتان  وك���دار  اأدوم��ي��م  معاليه 
ال�سمال  يف  زئيف  جبعات  م�ستوطنة  مع 
�سمن حدود ما يعتربه ال�سهاينة »القد�ض 
ال��ك��ربى«. ومت ا���س��ت��خ��دام الأر�����ض غري 
اإ�سرائيلية،  م�ستعمرات  لبناء  امل�ستثمرة 
الدميغرايف  التكوين  لتغيري  حماولة  يف 
القانون  ي��خ��ال��ف  م��ا  ال��ق��د���ض،  ل�سرقي 
على  ال�ستيالء  يجيز  ل  ال��ذي  ال��دويل 

اأو  امل�سادرة  امل�ستوطنات، مثل  اإقامة هذه 
مناطق  اأو  اأمنية  مناطق  الأرا�سي  جعل 
امل�ستوطنات  لإق��ام��ة  مت��ه��ي��دًا  حممية 
ال�سهيوين  الهدف  القد�ض  وكانت  عليها. 
الأب����رز يف امل�����س��روع ال���س��ت��ي��ط��اين، فقد 
بدءًا  اجلرائم  لأب�سع  مقد�ساتها  تعر�ست 
من حرق امل�سجد الأق�سى، مرورًا باإجراء 
ال�سريف،  احلرم  واأ�سفل  حول  احلفريات 
العربية،  ال��ب��ي��وت  ب��ه��دم  ان��ت��ه��اء  ولي�ض 
وطرد  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  وم�سادرة 
قامت  حيث  ال�ستيطان،  وتو�سيع  ال�سكان 
 3000 ح��وايل  بهدم  الح��ت��الل  �سلطات 
القد�ض  مدينة  يف  لفل�سطينيني  م��ن��زل 
ولي�ض  الأخ���رية.  �سنوات  اخلم�ض  خ��الل 
اإ�سرائيل جتاه القد�ض من  اأدل على نوايا 
لإ�سرائيل  معنى  »ل  غ��وري��ون:  بن  ق��ول 
بدون  للقد�ض  معنى  ول  القد�ض،  ب��دون 
ت�سارع  اإىل  التقارير  الهيكل«.وت�سري 
حيث  القد�ض،  يف  ال�سامت  البناء  وت��رية 
ففي  الغربية.  ال�سفة  يف  ال��ب��ن��اء  ف��اق 
عمليات  لوحظت  الأخ��ريت��ني  ال�سنتني 
م�ساريع  بغطاء  ال�ستيطان  من  متزايدة 
القدمية  البلدة  حول  وتراثية  �سياحية 
ت�سم  والتي  بها  حتيط  التي  والأح��ي��اء 
وبح�سب  الفل�سطينيني.  اآلف  مئات  بيوت 
يف   55 ف��اأن  اجل���وي،  الت�سوير  معطيات 
الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنني  من  املئة 
وحدها،  القد�ض  حمافظة  يف  ي�سكنون 
الرامية  الح��ت��الل  ملخططات  تنفيذًا 
حترم  حيث  القد�ض،  مدينة  تهويد  اإىل 
الفل�سطينيني من البناء يف 88 يف املئة من 
كامل  وت�سادر  املحتلة.  القد�ض  م�ساحة 
هذه امل�ساحة ل�سالح التو�سع ال�ستيطاين، 
على  البناء  اإىل  الفل�سطينيني  ي�سطر  ما 
الحتالل  بلدية  ت�سنفها  التي  اأرا�سيهم 
لحقًا  وت��ق��وم  منظمة،  غ��ري  اأن��ه��ا  على 
ح�سولهم  ع��دم  بذريعة  ب��ن��وه  م��ا  ب��ه��دم 
ال�سلطات  اأن  ك��م��ا  ال��راخ��ي�����ض.  ع��ل��ى 
الفل�سطينيني  على  ت�سعب  الإ�سرائيلية 
عنهم  ومتنع  البناء  رخ�ض  على  احل�سول 
بت�سجيع  تقوم  بينما  الكافية،  اخلدمات 
اإىل  تهدف  فيها  م�سكوك  بطرق  م�ساريع 
�سرقي  يف  امل�ستوطنني  منظمات  خدمة 
املدينة، وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن بلدية 
الحتالل ترف�ض اإعطاء اأية معلومة لأي 
البناء  براخي�ض  يتعلق  فيما  كانت  جهة 
اآلية  النت�سار  هذا  �سكل  القد�ض. وقد  يف 
اأن  ذل��ك  الفل�سطيني،  التطور  لإع��اق��ة 
متنح  الغربية  ال�سفة  على  ال�سيطرة 
على  ال�سيطرة  على  القدرة  )اإ�سرائيل( 
خمزون املياه العذبة يف ال�سفة الغربية، 
العذبة  املياه  خم��زون  من   %80 اإن  حيث 
املنت�سرة  اجل��ب��ال  �سل�سلة  اأ���س��ف��ل  ي��ق��ع 
اخلليل.  و���س��م��ال  ال��ق��د���ض  ج��ن��وب  ب��ني 
فاإن موا�سلة الحتفاظ مبعظم  وبالتايل 
م�سلحة  ميثل  الغربية  ال�سفة  مناطق 

ا�سراتيجية اإ�سرائيلية.
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اأرا�سي الغري بالقوة، وما ن�ض عليه ميثاق 
كما   .)4 فقرة   2 )م��ادة  املتحدة  الأمم 
القدمية  املدينة  ي�سم  القد�ض  �سرقي  اأن 
ودينية،  تاريخية  معامل  من  فيها  ما  بكل 
الأق�سى  وامل�سجد  ومقابرها  باأ�سوارها 
القيامة.لقد  وكني�سة  ال�سخرة  وقبة 
الإ�سرائيلي  ال�ستيطان  وت��رية  ا�ستدت 
»اتفاق  بعد  خ�سو�سًا  الغربية  ال�سفة  يف 
اأو�سلو« 13 اأيلول 1993، يف منحى لروؤية 
لأي  واقع  اأمر  فر�ض  حُت��اول  »اإ�سرائيل« 
خالله  من  تكّر�ض  حمتمل،  م�ستقبلي  حٍل 
جميع  بني  اإجماع  وثمة  للحدود.  روؤيتها 
الحتفاظ  على  ال�سهيونية  الأح���زاب 
ت�سوية  اأي  يف  ال�ستيطانية  بالتجمعات 
�سيا�سية، ول تزال احلكومات الإ�سرائيلية 
ت�سعى لتاأمني اأكرب م�ساحة ت�سيطر عليها 
امل�ستعمرات ب�سكل دائم.  اأجل تو�سيع  من 
من  كثري  يعتقد  ال�سيا�سية،  الناحية  فمن 
الإ�سرائيليني باأن امل�ستوطنات ذات اأهمية 
اأمر  تر�سيخ  من  ن  متكِّ لكونها  �سيا�سية، 
الإمكانية  توفر  كما  الأر���ض،  على  واق��ع 
لتعديل احلدود يف اأية مفاو�سات قادمة، 
عزل  بوظيفة  تقوم  اأن  الأكرب  والأهمية 
عن  الفل�سطينية  ال�سكانية  التجمعات 
التوا�سل  دون  للحيلولة  بع�سًا  بع�سها 
دون  وللحيلولة  ج��ه��ة،  م��ن  بينها  فيما 
امل�ستقبل  يف  فل�سطينية  كيانية  اأي  قيام 
ال�سلطات  اأق��ام��ت  وق��د  اأخ���رى.  جهة  من 
تنت�سر  م�ستوطنة   441 الإ�سرائيلية 
تبلغ  التي  الغربية  ال�سفة  اأر����ض  على 
توجد  ل  والتي  ك��م2،   5844 م�ساحتها 
اأو جتمع  م�ستوطنة  وبها  اإل  فيها منطقة 
ا�ستيطاين، وذلك بهدف ال�سيطرة الكاملة 
واإ�سكان  الفل�سطينية  الأرا����س���ي  على 
اليهود،  امل�ستوطنني  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
ال�سفة  يف  امل�ستوطنني  عدد  اأرتفع  حيث 
الغربية وحميط مدينة القد�ض ال�سريف 
م�ستوطن  األ���ف   600 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  اإىل 
معطيات  بح�سب   2016 عام  نهاية  حتى 
الفل�سطيني.  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 
الإ�سرائيلية  ال�����س��ل��ط��ات  ق��ام��ت  وق���د 
على  لال�ستيالء  املمار�سات  من  بالعديد 
بغية  الفل�سطينيني  امل��واط��ن��ني  اأرا���س��ي 

�سيا�سة 

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة
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يعترب م�سروع �سفقة القرن ف�سال 
الأمريكي  ال��ت��اآم��ر  ف�سول  م��ن  اآخ���ر 
ال�سرق  على  لل�سيطرة  والأوروب�����ي 
طويل  تاريخ  حم�سلة  انه  الأو�سط.  
املنطقة.  على  الهيمنة  م�ساريع  من 
م�ساريع  اإىل  بلفور  وعد  جتاوزنا  اإذا 
ما  اإىل  تعود   بداياتها  ق��ان  اأمريكا 
حيث  الثانية  العاملية  احل���رب  بعد 
ع��ام 1949،   ترومان  م�سروع  ب�  ب��داأت 
با�سم  العربي  العامل  يف  ع��رف  ال��ذي 
امل��ادة  اإيل  ن�سبة  ال��راب��ع��ة  النقطة 
م�سروع  ت��ب��ع��ه  ث���م  م��ن��ه ،   ال��راب��ع��ة 
يف  الأو�سط  لل�سرق  الرباعية  القيادة 
�سل�سلة  اإقامة  هدفه  وكان  عام 1951  
والع�سكرية  ال�سيا�سية  التحالفات  من 
مع دول املنطقة والتن�سيق فيما بينها ،  
الأو�سط  ال�سرق  ق��ي��ادة  م�سروع  ث��م 
الع�سكرية عام 1953 او ما عرف با�سم 
ايزنهاور  م�سروع  وت��اله   بغداد  حلف 
مللء الفراغ عام 1957  ليعرب عن واقع 
�سيا�سي اإقليمي � دويل جديد بعد ف�سل 
العدوان الثالثي على م�سر عام 1956،  
وظهور  الباردة  احل��رب  انتهاء  بعد  و 
عاملية  ك��ق��وة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
اأحادي  جديد  عاملي  نظام  يف  عظمى 
اجلديدة  امل�ساريع  ج��اءت  القطبية ،  
لتعرب عن نزعة اإمرباطورية اأمريكية 
وا�سحة ، حيث كان »م�سروع القرن« او 
او  الكبري«  الأو�سط  ال�سرق  »م�سروع 
املو�سع الذي  ي�سمل املنطقة ال�سا�سعة 
اىل  الأطل�سي  ���س��واح��ل  م��ن  امل��م��ت��دة 
»احل��رب  ذرائ���ع  حت��ت  ال�سني  ت��خ��وم 
الدميقراطية  ن�سر  و»  الإره��اب«  على 
من  الإ�سالمي  العامل  و»حترير  فيه« 
نف�سه«، وقد ابتداأ بغزو اأفغان�ستان ثم 
غزو العراق واحتالله. وكانت احلرب 
الإ�سرائيلية-الأمريكية الأخرية على 
لها   اأرادت  التي    2006 متوز  يف  لبنان 
خما�سا  تكون  اأن  راي�ض  كوندالي�سا 
اجلديد«،  الأو�سط  »ال�سرق  �سمته  ملا 
امل�����س��روع و���س��ع نهاية  وج��وه��ر ه��ذا 
للمقاومة  ممثلة بحزب اهلل وتعميم 
ثقافة  املقاومة  على  الق�ساء  فكرة 
املنطقة  كامل  لت�سمل   وفعال   ووعيا  
مع  ال��ك��ام��ل  التطبيع  اإىل   و���س��ول 
الكيان ال�سهيوين والعراف بوجوده 
وت�سفية الق�سية الفل�سطينية وفر�ض 
مظلة الهيمنة الأمريكية على املنطقة  
اإىل اأمد غري حمدود .ولكن حزب اهلل 
واإي��ران  �سوريا  يف  حلفائه  من  بدعم 
جبل  ومتخ�ض  امل�سروع  ه��ذا  اأح��ب��ط 

كوندالي�سا  فولد فاأرا. 
التي  ت��رم��ب  دون��ال��د  �سفقة  اأم���ا 
عا�سمة  بالقد�ض  بالعراف  د�سنها 

للكيان ال�سهيوين فلي�ست �سوى لقيطة 
عن  تختلف  ول  كوندلي�سا.  مل�سروع 

اهدافه وتكمن فيما يلي: 
ت�������س���ف���ي���ة ال���ق�������س���ي���ة   -1
اإ�سرائيلية  ب�سروط  الفل�سطينية 
الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ي��د  واإط���الق 
والتي  وج��وده  خريطة  ر�سم  لإع��ادة 
لعقود  وا����س���ت���ق���راره  اأم���ن���ه  حت��ق��ق 
امل�ستوطنات  بناء  عرب  قادمة  طويلة 
واجل����دران وع��ق��د امل��ع��اه��دات ب��دون 
�سجيج اأو اعرا�ض من اأي دولة مبا يف 
ومنظمة  الفل�سطينية  ال�سلطة  ذلك 

التحرير نف�سها.
الت�سكيالت  ا���س��ت��خ��دام    -2
الإره��اب��ي��ة   للمجموعات  املختلفة 
واملمولة  امريكيا   وامل�سلحة  امل�سنعة 
وتهيئئة  اخلليجي  النفط  اأم��وال  من 
لت�سفية  املالئمة  القليمة   الظروف 
تغيري  ع��رب  الفل�سطينية  الق�سية 
املقاومة  انظمة احلكم يف دول حمور 
على  ال��ك��ام��ل��ة  هيمنتها  .وف���ر����ض 

املنطقة . 
اإل�����س��اق ت��ه��م��ة الإره�����اب   -3
لل�سعب  امل�����س��روع  الوطني  بالن�سال 
حمتملة  ن�سالت  واأي��ة  الفل�سطيني 
امل�ستقبل  يف  العربي  التحرر  حلركات 
يف  املقاومة  حمور  فبل  من  وحتديدا 

ايران و�سوريا ولبنان .
ثقافة  وزرع  ا���س��ت��دخ��ال   -4
الهزمية وال�ست�سالم والقبول بالأمر 
والقرار  العربي  ال�سارع  لدى  الواقع 
ب��ح��ق ال��وج��ود الإ���س��رائ��ي��ل��ي وع��دم 
وفل�سطني  القد�ض  ون�سيان  حماربته 
الحتالل  على  والنفتاح  واجل��ولن 
معه  وودية  طبيعية  عالقات  واإقامة 
بدون النظر اىل حقوق �سعب فل�سطني
من  ال�ستعمار  ا�ستدعاء   -5
الوطن  يف  والتواجد  للح�سور  جديد 
ع�سكرية  ق��واع��د  واإق��ام��ة  ال��ع��رب��ي 
ال��دول  قبل  م��ن  بالكامل  ممولة  ل��ه 

النفطية.
العربية  ال�����دول  اف���ق���ار   -6
وبناها  القت�سادية  من�ساآتها  وتدمري 
على  ق���ادرة  غ��ري  وجعلها  التحتية  
مناه�سة ال�ستعمار اجلديد واإ�سرائيل 
وجعل اإعادة بناء اقت�سادها حلم غري 

قابل للتحقيق يف املدى املنظور
والر�سدة  الرثوات  تبديد   -7
والأموال العربية املودعة يف البنوك 
متويل  على  والأوروب��ي��ة  الأمريكية 
وعقد  الإرهابية  املنظمات  وتدريب 
اجل��زي��ة  ودف����ع  الت�سليح  ���س��ف��ق��ات 
للوليات املتحدة مقابل املوافقة على 

بقائهم حكاما فح�سب.

»�سفقة القرن«  لقيط  م�سروع  كوندالي�سا
عارف اآلغا

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

تاأ�سي�ض �سبكة حتالف اأمني   -8
ت�سم  عربي(  ناتو  )حلف  اإقليمية 

م�سر والأردن ودول اخلليج.
ويف تف�سيل املهام، ي�سمل التحالف 
م�سركة  ع�سكرية  تدريبات  تن�سيق 
اندلع  لحتمال  القادة  م�ستوى  على 
حرب مع اإيران، وهو ما يتطّلب وجود 
ب�سرعة  احللف  ق��وات  لنقل  اإمكانية 
واخلليج  الأو���س��ط  ال�سرق  اأن��ح��اء  يف 
و�سوريا  اإي��ران  هزمية  بهدف  العربي 
ملف  ويت�سّمن  اهلل  وح��زب  وال��ع��راق 
»دمج«  للتحالف  التكنولوجي  التعاون 
ن�سيج  يف  معًا  اجل��وي  ال��دف��اع  ق��درات 
اأو  ال����رادارات  اأنظمة  ���س��واء  واح���د، 
بهدف  ال�����س��واري��خ؛  اإط���الق  ات  من�سّ
�سمان احلماية من ال�سواريخ النووية 
و�ستتوىّل  الإم��ك��ان.  ق��در  الإي��ران��ي��ة 
الوليات املتحدة مهمة الدمج الفني، 
كونها �سريك يف تطوير اأنظمة الدفاع 
اجل���وي »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« وب��اق��ي دول 
التعاون  ي�سمل  كما  املقرح.  التحالف 
التكنولوجي بني دول التحالف ت�سكيل 
م�سركة،  و�سيطرة  ق��ي��ادة  اأن��ظ��م��ة 
قتال  واأن��ظ��م��ة  الأذرع،  وُم��ت��ع��ّددة 
م�سركة ل�ساحات املعارك »املحتملة«. 
ا�ستفهام  ع���الم���ات  ه��ن��اك  وت��ب��ق��ى 
الأو�سط  ال�سرق  ناتو  عالقة  ب�ساأن 
بالتحالف العربي الذي تقوده اململكة 
اإذا  وما  اليمن،  يف  ال�سعودية  العربية 
ت�ستهدف  الأمريكية  ال��روؤي��ة  كانت 

الربط بينهما اأم ل.
و���س��ت��ك��ون ال���ق���ي���ادة امل�����س��ري��ة 
لقيادة  وري���ث���ة  الإق��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��ات��و 
للتحالف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
معظم  لتنتقل  ال��ي��م��ن،  يف  ال��ع��رب��ي 
التحالف  اإىل  فيه  امل�ساركة  ال��دول 
اإعالن  الرجيح  هذا  وُيعّزز  اجلديد. 
�سلطنة ُعمان، يف 29 دي�سمرب 2016، 
ما  رغم  العربي،  للتحالف  ان�سمامها 
ُعرف عنها تاريخيًا من عدم النحياز 

وت�سكيلها  بل  اإي��ران،  مع  ال�سراع  يف 
»و�سيطًا« دائمًا يف هذا ال�سراع بعيدًا 
عن املوقف اخلليجي التقليدي. وبهذا 
للجي�ض  القتالية  العقيدة  تّتجه 
عدّوًا،  »اإ�سرائيل«  اعتبار  من  امل�سري 
�سبق له احتالل �سبه جزيرة �سيناء، 
اإىل حتديد اإيران و»الإرهاب املقاوم« 
العربي(  ال��ن��ات��و  نظر  وج��ه��ة  )م��ن 
امل�سري  ال��دور  فاإن  وهكذا  ْين،   كعدوَّ
تنفيذية  برئا�سة  اأ���س��ب��ه  �سيكون 
الأمريكية  ال�سراتيجية  لتكليفات 
ناتو  توجيه  وي�ستبعد  باملنطقة، 
ع�سكرية  �سربة  الأو���س��ط  ال�سرق 
بفتح  ُتغامر  ل  وا�سنطن  لأن  لإيران؛ 
ُمرّجحًا  مبا�سر،  ب�سكل  اجلبهة  هذه 
ل�سراتيجية  ال��ت��ح��ال��ف  اع��ت��م��اد 
»حتجيم« النفوذ الإيراين تدريجيًا.
�سيا�سيا  اهلل  حزب  خنق  وحم��اولت 
و�سول  ولعل   . واقت�ساديا  واعالميا 
متقدمة  مراحل  اإىل  الرتيبات  هذه 
هو ما دفع وزير احلرب »الإ�سرائيلي«، 
الت�سريح  اإىل  ليربمان«،  »اأفيجدور 
ت�سكيل  لإع��الن  حان  قد  الوقت  باأن 
حتالف ر�سمي ملواجهة اإيران على نحو 
حلف الناتو .وعر�ض اإمكانية تقدمي 
»تل اأبيب« و�سائل مكافحة »الإرهاب« 
للخليج عرب القدرات ال�ستخباراتية 

والإمكانيات الع�سكرية التي متلكها.
كل هذا لن يغري من النتيجة التي 
انتهت اإليها املوؤامرة على �سوريا، و هي 
انت�سار حمور املقاومة ا�سراتيجيًا، و 
هو النت�سار الذي �سيواجه بتحديات 

جديدة مهمة، وهو م�ستعد لها.
وامل��ع��رك��ة.. ط��وي��ل��ة، ومم��ت��دة، 
واملواجهة  املقاومة  وو�سائل  واآليات 
حمور  اأم���ام  الغربية،  للمخططات 
الأمر  املقاومة متنوعة، فقط يحتاج 
اإىل وقفة تاأمل؛ واإرادة عمل، وعمق 

روؤية للواقع وامل�ستقبل.
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ال�سالم العربي.
بيان   1988 ع��ام  يف  عرفات  ووق��ع 
اخلارجية  وزي���ر  و���س��ع��ه  ك��م��ا  جنيف 
الأمريكي  احلوار  وبداأ  �سولت�ض.  جورج 
الأب  بو�ض  الرئي�ض  ودّم��ر  عرفات  مع 
طريق  يف  العراقي  اجلي�ض   1991 عام 
ان�سحابه من الكويت اإىل الب�سرة وعقد 
العام موؤمتر مدريد  نف�ض  الأب يف  بو�ض 
لل�سالم كمقدمة ل�سالم عربي اإ�سرائيلي 
و�سمعون  ال��ع��م��ل  ح���زب  م��ق��ول��ة  وف���ق 
ال�سالم((  مقابل  ب���ري����ض:))الأر����ض 
القت�سادية  العظمى  اإ�سرائيل  لإقامة 
م��ن خ���الل م�����س��روع ال�����س��رق الأو���س��ط 
المريكي  الرئي�ض  وح��م��ل  اجل��دي��د. 
الغاء  على  املتحدة  المم  الب  بو�ض 
ال�سهيونية  �ساوى  ال��ذي   3379 القرار 
بالعن�سرية. ووقع يا�سر عرفات بتاريخ 
املظلمة  اأو�سلو  دهاليز  يف   1993 اآب   9
ت�سمن  ال��ذي  الإذع��ان  اتفاق  والظاملة 
العراف باإ�سرائيل يف 82% من م�ساحة 
امل�سلحة  املقاومة  عن  والتخلي  فل�سطني 

ونعتها بالإرهاب.
 13 بتاريخ  عبا�ض  حممود  ووقعه 
الأبي�ض  البيت  يف   1993 ع��ام  اأي��ل��ول 
وعرف باإعالن املبادئ، كما وقع عرفات 
مع اجلرنال ا�سحق رابني اتفاق القاهرة 
والذي عرف با�سم غزة �� اأريحا اأوًل ومت 
ابتكار  طابا  اتفاق  ومبوجب  مبوجبه 
الق�سية  لت�سفية  اأو�سلو  ل�سلطة  العدو 
املحتلني  ب�سطريها  ال��ق��د���ض  وت��ه��وي��د 
وبدْا  الأردن.  نهر  حتى  فل�سطني  وك��ل 
مع  الم��ن��ي��ة  ال�سلطة  اج��ه��زة  ت��ع��اون 
�سد  ال�سرائيلية  امل��خ��اب��رات  اج��ه��زة 
المن  عن  والفاع  الفل�سطينية  املقاومة 

ال�سرائيلي.
واجلرنال  كلنتون  الرئي�ض  وحمل 
رابني امللك ح�سني وعبد ال�سالم املجايل 
الإذعان  اتفاق  توقيع  على   1994 عام 
بريوت  قمة  وانعقدت  عربة.  وادي  يف 
على  وواف���ق���ت   2002 ع���ام  ال��ع��رب��ي��ة 
املبادرة ال�سعودية التي و�سعها اليهودي 
والتي  ف��ري��دم��ان  ت��وم��ا���ض  الم��ري��ك��ي 
اإىل  الالجئني  ع��ودة  حق  على  �سطبت 

ديارهم.
البن  بو�ض  احل��رب  جم��رم  واأ�سعل 
اآذار  يف  ال��ع��راق  على  العاملية  احل��رب 
وحل  ب��ال��ن��ظ��ام  ل��الإط��اح��ة   )2003(
منجزاته  وت��دم��ري  ال��ع��راق��ي  اجلي�ض 
ونهب نفطه وم�ساعدة اإ�سرائيل وتقوية 
وجنوب  واجل��ولن  لفل�سطني  احتاللها 
ال�سرقية  اجلهة  على  بالق�ساء  لبنان 
يف  والتدمري  والإب���ادة  الإره���اب  ون�سر 
احلجري  الع�سر  اإىل  لإرجاعه  العراق 
كما وع��د جم��رم احل���رب ب��و���ض الب��ن 

ومذهبية  طائفية  اأ�س�ض  على  وتفتيته 
وعرقية باإ�سعال احلروب والإرهاب فيه 

ع�سرات ال�سنني.
تعميم  راي�ض  كوندالي�سا  وحاولت 
الأو�سط  ال�سرق  واإقامة  ديفيد  كامب 
اأن  بعد  اللبنانية  البوابة  من  اجلديد 
ف�سلت يف حتقيقه من البوابة العراقية 
 2006 مت��وز  ح��رب  اإ�سرائيل  فاأ�سعلت 
ودع��م  ودع��م��ه��م  �سعود  اآل  ومب��واف��ق��ة 

الطاغية املخلوع مبارك..
موؤمتر  بو�ض  احل��رب  جم��رم  وعقد 
العالقات  لتطبيع  عام2008  انابولي�ض 

بني ال�سعودية والعدو ال�سرائيلي.
وجاءت اإدارة اأوباما وحاولت تغيري 
من  الأو�سط  ال�سرق  بلدان  يف  الأو�ساع 
ودعمت  العربي  بالربيع  �ُسمي  ما  خالل 
ل�ستالم  امل�سلمني  الإخ���وان  جماعات 
ال�سلطة يف م�سر وبع�ض البلدان العربية 
من  فل�سطني  ق�سية  لت�سفية  الأخ���رى 
خالل روؤية الدولتني التي اأخذها جمرم 
ال�سفاح �سارون  احلرب بو�ض من م�سروع 
واأج��رب  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  يف  وو�سعها 

عبا�ض على تبنيها.
وجنحت الإدارات الأمريكية وقادة 
الفا�سي  راأ�سهم  الإ�سرائيلي وعلى  العدو 
�سراع  م��ن  ال�����س��راع  بتحويل  نتنياهو 
عربي- ���س��راع  اإىل  عربي-�سهيوين 
من  املزيد  لن�سر  وعربي-اإيراين  عربي 
احلروب والفنت لتفتيت البلدان العربية 
والإ�سالمية بدعم ومتويل من اآل �سعود 
اأنظمتهم  على  حفاظًا  ونهيان  وث��اين 
اأمريكا  وحتميها  بريطانيا  اأقامتها  التي 
القد�ض  فيها  مبا  فل�سطني  تهويد  مقابل 
وتطبيع  القرن  �سفقة  على  واملوافقة 
العالقات مع العدو الإ�سرائيلي عدو اهلل 
والإ�سالم  والعروبة  واملواطن  والوطن 
التحالف  واق��ام��ة  جمعاء  والب�سرية 

ال�سيطاين بني ال�سعودية وا�سرائيل.

اأق��ام��ت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 15 
فل�سطني.  يف  اإ�سرائيل   1948 عام  اأي��ار 
عام  وفرن�سا  بريطانيا  م��ع  واأ���س��درت 
حلمايتها.  ال��ث��الث��ي  ال��ب��ي��ان   1951
ال�سوي�ض  ح���رب  اإ���س��رائ��ي��ل  واأ���س��ع��ل��ت 
عام  الأول  ت�سرين   29 يف  العدوانية 
بريطانيا  م���ع  ب���ال����س���راك   1956
العدوانية  ح��زي��ران  وح���رب  وفرن�سا 
عام 1967 بالتعاون والتن�سيق الكاملني 
امللك  لطلب  تلبية  املتحدة  الوليات  مع 
الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  من  ال�سعودي 
للمخطط  وحتقيقا  جون�سون  ليندون 
امل�سري  اجلي�ض  بتدمري  ال�سرائيلي 
عبد  جمال  العربي  القائد  لإ���س��ع��اف 
للجمهورية  دع��م��ه  ووق����ف  ال��ن��ا���س��ر 
قيادة  على  والق�ساء  الفتية  اليمنية 
الوحدة  وع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  للعامل  م�سر 
بن  ل�سراتيجية  وحتقيقًا  العربية 
ب��اإخ��راج  اإ���س��رائ��ي��ل  موؤ�س�ض  غ��وري��ون 
ال�سهيوين  العربي  ال�سراع  م��ن  م�سر 
وال�سوريني  بالفل�سطينيني  لال�ستفراد 
على  ال�ست�سالم  وف��ر���ض  واللبنانيني 
النظام العربي لت�سفية ق�سية فل�سطني 
وانهاء ال�سراع واقامة ا�سرائيل العظمى 
ال�سرق  م�سروع  خالل  من  القت�سادية 
التحالف  واق��ام��ة  اجل��دي��د  الأو���س��ط 

ال�سرائيلي ال�سعودي.
اأنور  كارتر  جيمي  الرئي�ض  اأج��رب 
كامب  اتفاقيتي  توقيع  على  ال�سادات 
العدو  م��ع  ال�����س��ل��ح  وم��ع��اه��دة  دي��ف��ي��د 
واأقامت   ،1978 ع��ام  يف  الإ�سرائيلي 
جنوب  يف  احلدودي  ال�سريط  اإ�سرائيل 

لبنان يف العام نف�سه.
الأمريكية  الإدارات  يهود  ومتكن 
هرني  اخلطري  اليهودي  راأ�سهم  وعلى 
ال�سراتيجيتني  حتقيق  من  كي�سنجر 
م�سر  يف  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
واأعطت  العربي.  امل�سرق  بلدان  وبع�ض 
ال�سوء  ري��غ��ان  رون��ال��د  الرئي�ض  اإدارة 
العام  للبنان يف  اإ�سرائيل  لغزو  الأخ�سر 
التي  الت��ف��اق��ات  واأخ��رج��ت  1982م. 
الرئي�ض  مبعوث  حبيب  فيليب  وقعها 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ريغان 
وت�سعة  تون�ض  اإىل  بريوت  من  وقواتها 
فل�سطني  ع��ن  ب��ع��ي��دة  ع��رب��ي��ة  اأق��ط��ار 
وجنح الرئي�ض ريغان من خالل ال�سغط 
التحرير  منظمة  حتويل  يف  والبتزاز 
من مقاتلة اىل �سيا�سية. واأجربت اإدارة 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ريغان 
ووافقت  ال�سيا�سي.  اخليار  تبني  على 
قمة فا�ض الثانية يف اأيلول 1982 وبعد 
م�سروع  على  للبنان  الإ�سرائيلي  الغزو 
اع��رف ولول مرة  وال��ذي  الأم��ري فهد 
م�سروع  ا�سم  وحمل  باإ�سرائيل  �سمنًا 

المربيالية الأمريكية واململكة ال�سعودية وتهويد فل�سطني

ويهود  اليهودية  اللوبيات  وكانت 
يبنون  واإ�سرائيل  الأمريكية  الإدارات 
على النتائج والنت�سارات التي حققتها 
ودول  الأمريكية  الإدارات  لإ�سرائيل 
امللوك  من  واأتباعهم  الأوروب��ي  الحتاد 
اأمثال  من  العرب  والروؤ�ساء  والأم���راء 
الطاغية املخلوع مبارك وزين العابدين 

بن علي يف تون�ض.
اإىل  فل�سطني  ق�سية  و�سلت  وهكذا 
الو�سع  وو�سل  مراحلها.  واأرداأ  اأخطر 
دعم  ب�سبب  اأحواله  اأ�سواأ  اإىل  العربي 
للمخططات  ال��ع��رب  والأم����راء  امل��ل��وك 
الأمريكية  وامل�سالح  وال�سراتيجيات 
احلقوق  ح�ساب  على  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الوطنية للع�سب العربي الفل�سطيني.
حمل الرئي�ض كارتر يف كامب ديفيد 
اأنور ال�سادات على توقيع اتفاق الإذعان 
القد�ض  عن  والتخلي  ديفيد  كامب  يف 
وعن  فل�سطني  وع���روب���ة  وال��الج��ئ��ني 
الأمريكي  الرئي�ض  وحقق  اجل���ولن. 
اأهم حدث ا�سراتيجي يف تاريخ ال�سراع 
العربي ال�سهيوين والذي كان يراود بن 
م�سر  بتخلي  اإ�سرائيل  موؤ�س�ض  غوريون 
ومكانتها  وواجبها  وقيادتها  دورها  عن 
يف ال�سراع العربي ال�سهيوين لال�ستفراد 

بالفل�سطينيني وال�سوريني واللبنانيني.
وعقد ال�سادات معاهدة اإذعان على 
ال�سعب  وكرامة  واإرادة  �سيادة  ح�ساب 
احلقوق  ح�ساب  وعلى  ال�سقيق  امل�سري 
الفل�سطيني  العربي  لل�سعب  الوطنية 
وع���روب���ة ال��ق��د���ض وب��ق��ي��ة الأرا����س���ي 
وجنوب  اجل��ولن  يف  املحتلة  العربية 
ا�سراتيجيًا  خ��ل��اًل  واأح��دث��ت  ل��ب��ن��ان، 
قاتاًل يف الأمن القومي العربي وال�سراع 
يف  فقط  ��ْت  و���س��بَّ ال�سهيوين.  العربي 
ووقعت  ال�����س��ه��ي��وين.  ال��ع��دو  م�سلحة 
يف  الإذع���ان  ات��ف��اق  الها�سمية  اململكة 
وادي عربة عام 1994 برعاية الرئي�ض 

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

د. غازي ح�صني
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ال��ع��الق��ات  ت��ك��ن  مل 
مكونات  بني  وردي��ة  يومًا 
الفل�سطينية،  احل��ال��ة 
يكن  مل  او���س��ل��و..  وق��ب��ل 
الدموي  وال�سراع  العنف 
بعيدًا  ال�سحايا  و�سقوط 
الفل�سطينية  احلالة  عن 
ال��داخ��ل��ي��ة. حت��دي��دا يف 
الثقل  مركز  حيث  لبنان 
والع�سكري  ال�����س��ي��ا���س��ي 
والأم����ن����ي والع���الم���ي. 
بني  ال��ت��ج��اذب��ات  ان  اإل 
ال�سيا�سية  امل���ك���ون���ات 
دوما  كانت  الفل�سطينية 
حت����ت ���س��ق��ف ال���وح���دة 

الوطنية ال�سائدة ولتحديد اأجنع خلياراتها ال�سيا�سية.
�سد  ال��ث��وري  العنف  املرحلي  الربنامج  ح��ول  ال�سراع 
والعام  الفل�سطيني  الوطني  بني  العالقة  الغربية..  امل�سالح 
العربي او ما يعرف ب م�سطلح القرار الفل�سطيني امل�ستقل.. 
حدود  اىل  و�سلت  والتي  التجاذبات  عناوين  اأبرز  من  كانت 
الت�سادم الدموي اإل ان كل هذه التجاذبات كانت دوما جتد 
الفل�سطيني الداخلي و �سرعان ما يتم جتاوز  حال يف الطار 
توؤدي  كانت  التي  ال�سباب  اهم  من  ولعل  الدموي..  الت�سادم 

اىل هذه النتائج..
تنجذب  فل�سطيني  وطني  مل�سروع  عام  اطار  وجود  اول: 
باب  من  بع�سها  ك��ان  )وان  الفل�سطينية  املكونات  كل  اليه 

الرف�ض و النتقاد(.
كانت  )وان  وم��وؤث��رة  متعاظمة  �سعبية  حالة  ثانيا: 
لل�سالح  ا�ستخدام  اي  ترف�ض  ف�سائلية(  ال��ع��ام  بطابعها 
م�سببيه  وق���ادرة على جل��م  ال��داخ��ل��ي  ال��دم��وي  وال��ت��ج��اذب 

و�سبطه يف اإطار املوؤ�س�سات الفل�سطينية.
خميم عني احللوة الذي يعي�ض يف حالة من القلق الدائم 
على  التوقيع  منذ  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  يف  جدية  �سبابية  و 
الوحدة  مرتكزات  حتطيم  اىل  ادت  التي  او�سلو  اتفاقية 
الوطنية الفل�سطينية، لي�ض فقط يف الطار الفوقي الف�سائلي، 
امنا على امل�ستوى ال�سعبي واعادة نغمة النق�سام املجتمعي و 
اجلغرايف للمكونات الفل�سطينية ما بني �سكان املناطق املحتلة 
و�سكان   ...1967 عام  املحتلة  املناطق  �سكان   ..1948 عام 
باتت  املختلفة...حيث  والفرعية  ال�سا�سية  اللجوء  مناطق 
الخرى  عن  يوم  اإثر  يوما  تتباعد  مكون  كل  واهداف  هموم 

حلد التنافر.
احلال  واقع  يف  يكن  مل  او�سلو  ان  البديهي،  ال�ستخال�ض 
واثاره  الفل�سطيني  الوطني  امل�سروع  عن  مو�سوفا  انقالبا  ال 
الفل�سطيني  لل�سعب  البديهية  املو�سوعية  الوحدة  اعطبت 
وحدة  ال  يربطها  ل  متنافرة  جغرافيات  اىل  وحولته 

عاطفية وجدانية.
مطلقة  م�سوؤولية  او�سلو  حتميل  التجني  من  يكون  قد 
عن كل ما يح�سل يف خميم عني احللوة وخميمات الالجئني 
مندرجات  ان  من  التقليل  ينبغي  ل  اي�سا  انه  ال  لبنان.  يف 
و  لإجن��اح��ه  والقليمية  ال��دول��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ات  او���س��ل��و 
العربي  لل�سراع  ا�سرائيليا و غربيا  اخلروج بت�سوية راجحة 

يح�سل  ما  لكل  املوؤثر  العامل  هي  ال�سرائيلي  الفل�سطيني 
لالجئني يف لبنان.

مل يكن بالإمكان، دون ما كان.. ان ي�سل عدد الالجئني 
الفل�سطينيني يف لبنان املقيمني فعال اىل ثلث العدد الجمايل 

)باعراف لبناين وفل�سطيني ر�سمي(
ال�سوؤال املركزي املطروح اليوم امام كل لجئ فل�سطيني 
يف لبنان.. هل �سيتوقف العد عند هذا الرقم.. ام �سيتوا�سل 
امل�سل�سل لتهجري ما تبقى و ت�سريدهم يف ا�سقاع الر�ض باي 

و�سيلة و حتت اي مربر.
ان بقاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان و�سورية حتديدا 
يف الوقت الذي ت�سهد جبهاته مع الحتالل حماوة قد تفتح 
وال�ساعني  او�سلو  لي�ض يف �سالح  ا�ستنزاف فعلية  على حروب 
اخليار  باعتباره  وفل�سطينيا  واقليميا  دوليا  اجناحه  اىل 
الن�سب لطي �سفحة ال�سراع مع ا�سرائيل وفتح اآفاق التطبيع 

)اجلاري على قدم و�ساق( معها متهيدا لإعادة فرز املحاور.
ويتوقعون  لبنان  يف  ال��الج��ئ��ون  منه  يتخوف  م��ا  ه��ذا 
املتفلتة  الأمنية  والأحداث  العبثي  القتتال  م�سل�سل  ت�سعري 
و  والقت�سادي  الجتماعي  ال�سغط  وتوا�سل  جهة..  من 
اخلدماتي والتي تعاظمت ب�سائره مع ال�ستهداف الإ�سرائيلي 
الأمريكي على موؤ�س�سة الأونروا.. وحالة املراوحة لتداعيات 

لبنانية وفل�سطينية يف ملف احلقوق املدنية و الن�سانية.
بالالمبالة  ا�سا�سا  تكمن  احلقيقية  الالجئني  خم��اوف 
املفرطة التي تبديها الف�سائل و القوى ال�سيا�سية على تنوعها 
)موؤيدة او معار�سة ل� او�سلو( جتاه اي من امللفات المنية او 

اخلدماتية او احلقوقية.
�سوؤال يبقى عالقا ودون اي جتني.. الي�ض 25 عاما وقت 
الف�سائل قاطبة جتاه  ما فعلته  اكرث من كاف لالإجابة على 
الو�سع الأمني )علما انها القا�سي و اجلالد يف ان( او ما فعلته 
جتاه  او  امل�سيفة..  الدولة  لدى  املعلقة  احلقوق  ملف  جتاه 

تامني متويل دائم وثابت لالنروا.
اأحيانا.. قد ل يكون املعيب ان ل ت�سل اىل الهدف.. بل 

اليه". للو�سول  مقنع  اداء  اي  متار�ض  ل  ان  حقا  "املعيب 

كلنتون. وعندما جرت مفاو�سات كامب 
اع��رف   2000 ع���ام  ال��ث��ان��ي��ة  دي��ف��ي��د 
اإىل  كثريًا  انحاز  اإنه  الأمريكي  اجلانب 
كلنتون  الرئي�ض  وتبنى  اإ�سرائيل  جانب 
م��ط��ال��ب جم���رم احل���رب اي��ه��ود ب���اراك 
ولي�ست  اأمريكية  اقراحات  اأنها  على 

اإ�سرائيلية.
�ساركوا يف  الذين  الأمريكيون  واأكد 
مل  الأمريكية  الإدارات  اأن  املفاو�سات 

تعمل كو�سيط �سريف وغري منحاز.
�سفقة  عقد  اليوم  ترامب  وي�سعى 
القرن بحمل الطرفني والبعية العربية 
ولتخليد  ا�سرائيل  اإنقاذ  عليها  املوافقة 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ل��ب  يف  وج���وده���ا 
وت�سخري  العالقات  وتطبيع  الإ�سالمية 
املزيد  ملمار�سة  اخلليج  ودول  ال�سعودية 
الفل�سطيني  املفاو�ض  على  ال�سغط  من 
امل�����س��ّن��ع وامل����رّو�����ض وال���ه���زي���ل وغ��ري 
اجلديد  التحالف  واإق��ام��ة  ال�سرعي 
وا�ستبدال  اخلليج  ودول  اإ�سرائيل  بني 
ال��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���اإي���ران اجل���ارة 
ال�سديقة وال�سدوقة والداعمة حلقوق 
ال�سعب الفل�سطيني وحترير القد�ض من 

الحتالل ال�سرائيلي البغي�ض.
العامل  يف  ال�سعوب  جميع  ل  وحتمِّ
الوليات املتحدة واإ�سرائيل وال�سعودية 
انت�سار  م�سوؤولية  والإم�����ارات  وق��ط��ر 
الديني  التطرف  عن  الناجت  الإره���اب 
وامل�سيحية  والإ����س���الم���ي  ال���ي���ه���ودي 
اليهودية  امل�ساألة  حل  وعن  ال�سهيونية 
ال�����س��ع��ب  اأوروب���������ا ع���ل���ى ح�������س���اب  يف 
امل�ستمرة  النكبة  وع��ن  الفل�سطيني 
والهولوكو�ست والظلم الفادح الذي حلق 
فل�سطني  بتهويد  الفل�سطيني  بال�سعب 
والقد�ض وتدمري بلدان ال�سرق الأو�سط 
وتعري�ض ال�سلم العاملي لأفدح الأخطار.
وتعمل الوليات املتحدة واإ�سرائيل 
�سيا�سي  �سراع  من  ال�سراع  حتويل  على 
تهويد  خ���الل  م��ن  دي��ن��ي  ���س��راع  اإىل 
وم�سجد  اخلليل  يف  الإبراهيمي  امل�سجد 
حلم  بيت  يف  رب��اح  ب��ن  ب��الل  ال�سحابي 
وتهويد  نابل�ض  يف  يو�سف  ال�سيخ  وقرب 
امل�سجد الأق�سى املبارك واإقامة الهيكل 
امل���زع���وم ع��ل��ى اأن��ق��ا���س��ه والع����راف 
الدول  اإقامة  لتربير  الدولة  بيهودية 
وعرقية  ومذهبية  طائفية  اأ�س�ض  على 

لتفتيت وتق�سيم البلدان العربية.
العربية  ال�����س��ع��وب  ت��ك��ره  ل��ذل��ك 
التحالف  العامل  واأح���رار  والإ�سالمية 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب���ني  ال�����س��ي��ط��اين 
الأم���ري���ك���ي���ة واإ����س���رائ���ي���ل وامل��م��ل��ك��ة 
تهويد  اىل  ادى  ال����ذي  ال�����س��ع��ودي��ة 
الفل�سطيني  �سعبنا  ويرف�ض  فل�سطني. 
وامتنا العربية وال�سالمية قرار ترامب 
القرن  و�سفقة  وال���ع���دواين  اخل��ط��ري 
بها  والع��راف  ا�سرائيل  مع  والتعاي�ض 
بن  حممد  دور  قاطعا  رف�سا  يرف�ض  كما 
ا�سرائيل  وم�سري  ج��دا  اخلطري  �سلمان 

اىل الزوال.

هذا ما تفعله او�سلو بنا ..
 عين الحلوة... ماذا بعد

ل مبالة ف�سائلية مفرطة امام تكاثر الهموم
محمد بهلول
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الأخ��ريِة  الأمريكيِة  املواقف  اأث��ارت 
من وكالة الأونروا واملتطابقِة مع املطالب 
»الإ�سرائيليِة«، ردوِد فعٍل وا�سعٍة يف الأمم 
املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  ف��الأم��ني  املتحدة، 
وقف  اأنَّ  م��ن  َر  َح���ذَّ غوتريي�ض  اأنطونيو 
امل�ساهمِة والتمويل الأمريكي يف ميزانية 
جدًا«،  كبريٍة  مب�سكلٍة  »يت�سبب  الوكالة 
م�ساهمتها  »تاأكيد  ب��  وا�سنطن  مطالبًا 
الكاملِة«، ولفتًا اإىل اأّن »الأونروا موؤ�س�سة 
حيوية  خ��دم��ات  ُت��َق��ِدم  املتحدة  ل���الأمم 

لالجئني الفل�سطينيني«.
مواقف املفو�س العام

امل��ف��و���ض ال���ع���ام احل�����ايل ل��وك��ال��ة 
كرينبول،  بيري  ال�سوي�سري  الأون����روا، 
ُيعَترَب من اأف�سل ال�سخ�سيات الأممية التي 
حيث  من  للوكالة،  العام  املفو�سية  توّلت 
وتعاطفه  احل��ازم��ِة،  املبدئيِة  م��واق��ف��ِه 
الالجئني  ق�سيِة  م��ع  واحلقيقي  الكبري 
على  الدائمِة  ومثابرتِه  الفل�سطينيني، 
قاعدة  وتو�سيع  الوكالِة،  عمِل  تطويِر 
ملواقفه  وك����ان  وامل���ت���ربع���ني.  امل��ان��ح��ني 
ال���دف���اع عن  املُ��ت��ت��ال��ي��ة يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
واجباتها،  ت��اأدي��ة  يف  الوكالِة  ا�ستمرار 
ردوِد فعٍل قا�سيٍة عند الطرفني الأمريكي 

و »الإ�سرائيلي«. 
املبدئيِة  امل��واق��ف  َب���َدت  لقد  اإذًا، 
كرينبول،  بيري  العام  للمفو�ض  واحلازمِة 
بعمِل  امل�سا�ِض  رف�سِه  مع  و�سوحًا  اأك��رث 
الوكالِة، وقد اأ�سار اىل انَّ "فر�ض ح�سول 
األف طالب وطالبة يف 700 مدر�سة   525
اخلم�ض،  عملياتها  مناطق  يف  ل��الأون��روا 
معر�سان  وم�ستقبلهم  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
اأي�سًا  اخلطر  دائ��رة  يف  ويدخل  للخطر، 
الفل�سطينيني  الالجئني  من  املاليني  اأمان 
الغذائيِة  للم�ساعداِت  بحاجٍة  هم  الذين 
ال��ط��ارئ��ِة واأ���س��ك��ال ال��دع��م الأخ���رى ويف 
ودع��ا  ال�����س��ح��ي��ِة.  ال��رع��اي��ِة  مقدمتها 
دول��ة  مطالب  على  رده  ويف  كرينبول، 
الدول  دعا  الوكالة،  بتفكيك  الحتالل 
اإىل  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  الأخ��رى 
الدولية،  املنظمة  متويل  يف  امل�ساهمة 
اأي  اأو  الأون��روا  وكالة  متويل  "اأنَّ  مبينًا 
وكالٍة اإن�سانيٍة اأخرى يعود اإىل تقدير كل 

تقلي�سات الأونروا مع تراجع مداخيلها

دولٍة ع�سو يف الأمم املتحدة. لكن اأ�ساف 
الوليات  من  املخف�سة  »امل�ساهمة  قوله 
املتحدة لوكالة الأونروا، تهدد التزاماتنا 
جتاه  العادلِة  والإن�سانيِة  الأخالقية 

جمتمع الالجئني الفل�سطينيني«. 
وبعد قرار وا�سنطن خف�ض م�ساهمتها 
املالية يف ميزانية الوكالة، وّجه املفّو�ض 
ل��وك��ال��ة الأون������روا مب��ق��ر الأمم  ال��ع��ام 
نداءًا عاجاًل من جنيف  املتحدة بجنيف 
املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  البلدان  اإىل 
املفو�ض  وحّذر  دولر.  مليون   800 حل�سد 
العام، خالل موؤمتر �سحفي يف مقّر الأمم 
اأ�سواأ  هي  »هذه  اأنَّ  من  جنيف  يف  املتحدة 
اأزمة مالية متّر بها الوكالة يف تاريخها«. 
َح املفو�ض العام اأن جمع 800 مليون  واأو�سَ
ن�سفه  �سي�سرف  ع��اج��ل،  ب�سكٍل  دولر 
الفل�سطينيني  الالجئني  مل�ساعدة  تقريبًا 
يف قطاع غّزة وال�سفة الغربية، والن�سف 
�سوريا.  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  الثاين 
وت��راف��ق ه���ذا ال��ن��داء ب��ان��ط��الق حملة 
ترّبعات عاملية بعنوان »الكرامة ل تقّدر 
ال�سهر  بداية  حتى  �سّددت  وقد  بثمن«. 
بلدان  �سبعة   2018 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
الوكالة  هذه  ل�سالح  ال�سنوية  م�ساهمتها 
وال��دمن��ارك  وف��ن��ل��ن��دا  �سوي�سرا  وه���ي: 

وال�سويد واأملانيا وبلجيكا ورو�سيا.
التقلي�سات والتحذيرات....

تنوي  التي  التقلي�سات  اإنَّ  وبالطبع، 
وكالة  �سد  تنفيذها  الأمريكيِة  الإدارِة 
عمليات  م�����س��ار  ع��ل��ى  ���س��ت��وؤث��ر  الأون�����روا 
وال�سحة  التعليم  قطاعات  يف  الوكالة، 
التحتية،  والبنى  الغذائية  املواد  وتوزيع 
والتي ُيعترب غيابها مهددًا حلياة الالجئني 
وكالة  عمليات  مناطق  يف  الفل�سطينيني 
الوكالِة،  يف  م�سادر  وت��ق��ول  الأون����روا. 
على �سبيِل املثال، اىل اأنَّ عيادات الوكالة 
يف  لعياداتها  زيارة  مليون  ت�سع  ا�ستقبلت 
العام  خ��الل  اخلم�ض  عملياتها  مناطق 

املن�سرم 2017.
املعطى  على  وبناء  اأخ��ر،  جانٍب  من 
اإياه، واملُتعلق باخل�سية من انفجار الو�سع 
الوكالة،  عمليات  مناطق  يف  ال��داخ��ل��ي 
وخ��ا���س��ة يف ق��ط��اع غ����زة، ب��ع��د ال��ق��رار 

علي بدوان

يف  امل�ساهمة  بتقلي�ض  الأخ��ري  الأمريكي 
منظومة  تتوقع  الوكالة،  ميزانية  متويل 
كبرية،  وبجديٍة  »الإ�سرائيلية«  الأم��ن 
تقلي�ض  ح��ال  ك��ب��رية  ت��داع��ي��اٍت  ولدِة 
الدعم يف ميزانيات الونروا، الذي اأعلنت 
عنه الوليات املتحدة، وت�ستعد املنظومة 
التي  للتغرّيات  »الإ�سرائيلية«  الأمنية 
يف  الفل�سطيني  ال�����س��ارع  على  ت��وؤث��ر  ق��د 
الغربية  ال�سفة  �سوارع  ويف  غ��زة  قطاع 
املُ�سطرد  الراجع  عملية  ا�ستمرت  حال 
ال�سح  نتيجة  الوكالة  ومهام  اأع��م��ال  يف 
امل�����ايل ون��ت��ي��ج��ة امل���وق���ف الأم���ريك���ي. 
اأجهزة  يف  م�سوؤولني  تقديرات  وح�سب 
ميزانية  يف  التقلي�ض  »اإنَّ  الإحتالل  اأمن 
على  ُمبا�سر  ب�سكٍل  �ستوؤثر  الأون�����روا 
وذهب  بل  الإقليمي«.  الأمني  ال�ستقرار 
دولة  يف  الأمنية  الأج��ه��زة  ق��ادة  بع�ض 
الإح���ت���الل ل��ل��ق��ول ب����اأنَّ »ال��ت��ق��ل��ي�����ض يف 
م�ستوى  ي��رف��ع  ���س��وف  ال��وك��ال��ة  ميزانية 
النفجار القادم، واحتمال ال�سطدام مع 
اإ�سرائيل. والتاريخ يعلمنا اأنه يف كل مرة 
تكون فيها اأزمة اقت�سادية يف قطاع غزة 
رغبة  ظل  يف  اإ�سرائيل،  مع  حل��رٍب  تقود 
ذلك  بعد  والتو�سل  اأزم��ة  بخلق  حما�ض 

لت�سوية وحل عملي«.
»اإ�سرائيلي«  اأمني  م�سدر  قال  بينما 
بالتهديد  اإ�سرائيل  يف  الفرحة  »اإنَّ  اأخر 
وكالة  عن  امل�ساعدات  بوقف  الأم��ريك��ي 
ق�سور  على  وَي����ُدُل  خ��اط��ئ،  الأون�����روا، 
كثريًا  �سي�سر  ح��دث  ف���اإذا  ال���روؤي���ة،  يف 
قطاع  �سكان  الأ�سا�ض  ويف  الفل�سطينيني، 
اإ�سرائيل  �سي�سر  �سك  ب��دون  ولكن  غ��زة، 

اأي�سًا«.
اأك�����رث م���ن ذل�����ك، ت���ذه���ب م�����س��ادر 
نتنياهو  »بنيامني  اأنَّ  اأخرى،  »اإ�سرائيلية« 
َيعِرُف جيدًا الو�سع املُعّقد. ففي حني اأنه 
الأون��روا  وكالة  ينتقد  علنية  وب�سورٍة 
ويدعو اإىل تقلي�ض تدريجي يف ميزانيتها، 
يعمالن  نتنياهو  وحكومة  اإ�سرائيل  فاإنه 
زيادة  على  وبن�ساط  الكوالي�ض،  وراء  من 
امل�سادر  وت�سيف  ال��وك��ال��ة«.  ميزانية 
الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزارة  »اأنَّ  ذاتها 
يحاولون  الذين  ال�سيا�سيني  ب�سبط  تقوم 
ولن  الأون����روا.  كراهية  م��ن  ال�ستفادة 
الأقوال  رغم  اأن��ه  تبني  اإذا  غريبًا  يكون 
اأر�سل  اأن��ه  اإّل  احلكومة  لرئي�ض  العلنية 
عن  ترامب  لإن��زال  حماولة  يف  مبعوثيه 

ال�سجرة التي ت�سلقها«.
تداعيات التقلي�س الأمريكي

م��ن ال��وا���س��ح ب���اأنَّ ت��داع��ي��اٍت كبريٍة 
لإنهاء  الأمريكيِة  امل�ساعي  على  �سترتب 
الأمريكي  القرار  وعلى  الأون��روا،  وكالة 
مليون   65 نحو  بتجميد  القا�سي  الأخ��ري 
للوكالة،  دولر كان من املفر�ض تقدميها 
باإعالن  الفل�سطينيون  و�سفه  وال���ذي 
اأنَّ  اإىل  ُم�سريين  �سدهم،  جديدة  ح��رب 
امل�ساعداِت  ت�ستخدم  الأمريكيِة  الإدارِة 
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وا�سراتيجية  للنفوذ،  كو�سيلِة  املاليِة 
م�سار  يف  ال�سابقة  الإداراِت  ا�ستخدمتها 
الفل�سطيني  ال��ط��رف  ب��ني  امل��ف��او���س��ات 

الر�سمي ودولة الإحتالل. 
ف��م��وق��ف وا���س��ن��ط��ن ب�����س��دد وك��ال��ة 
اأوجهه،  اأحد  ويف  اأي�سًا،  ياأتي  الأون��روا، 
نتيجة  الفل�سطيني  لل�سعب  ك��ع��ق��اب 
الأمريكي  الرئي�ض  لإع���الن  الت�سدي 
دونالد ترامب ب�ساأن القد�ض، وهو ما ُيَعرّب 
للقانون  املتحدة  ال��ولي��ات  انتهاك  ع��ن 
التي  املتحدة،  الأمم  وق���رارات  ال���دويل 
هذه  على  ليجروؤ  ترامب  للرئي�ض  كان  ما 
والنق�سام  الت�سرذم  حالة  لول  اخلطوة 
يف ال�سف العربي، وتبعية بع�ض الأنظمة 
الأمريكيِة،  الإدارِة  لإم��الءات  العربية 
كيان  ب��ني  العلني  التحالف  ع��ن  ف�ساًل 
الإحتالل وبع�ض هذه الأنظمة التي بقيت 
مع  عالقاتها  يف  �سك  حمط  �سنوات  طيلة 
الق�سية  على  التاآمر  ويف  الإحتالل  كيان 

الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني.
للوكالة  الأمريكي  التمويل  تقلي�ض 
الأممية، والرغبة الأمريكية »بزوالها من 
الوجود«، ودعوتها لنقل ق�سية الالجئني 
العليا  امل��ف��و���س��ي��ة  اإىل  الفل�سطينيني 
ل  ُي�سكِّ املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  لالجئني 
ا�ستمرارًا لتحدي الأمم املتحدة ول�سرعية 
واملفارقة  ال���دويل،  وللقانون  ق��رارات��ه��ا 
التي  الدولية  املنظمة  اأنَّ  هنا  العجيبة 
خالل  من  »اإ�سرائيل«  قراراتها  اأوج��دت 
قرار تق�سيم فل�سطني، �سارت تلك الدولة 
املتحدة،  الأمم  تهاجم   �� اإ�سرائيل  اأي   ��
لت�سفية  وت��دع��و  ب��الن��ح��ي��از،  وتتهمها 

وكالتها!. 
»الإ�سرائيليِة  و  الأمريكيِة  الرغبات 
�سيء، والواقع العنيد �سيء اأخر، فق�سية 
الالجئني الفل�سطينيني واحدة من ق�سايا 
مالية،  لي�ست  وه��ي  الأ�سا�سية،  ال�سراع 
واإح���دى  بامتياز،  �سيا�سية  م�ساألة  ب��ل 
ال�سعب  ن��ك��ب��ة  ع��ل��ى  احل��ي��ة  ال�����س��واه��د 
الوح�سية،  واملجازر  الفل�سطيني،  العربي 
والتطهري العرقي الذي نفذته الع�سابات 
العربية  فل�سطني  اأر���ض  على  ال�سهيونية 
لجئي  ق�سية  ���ّل  حُتَ ول��ن   ،1948 ع��ام 
فل�سطني اإلَّ بتطبيق قراري الأمم املتحدة 

181 و194. 

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة
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غ�سون حالوة – خميم دنون:
�سورية  يف  ي��دور  عما  بعيدة  الفل�سطينية  املخيمات  تكن  مل 
املخيمات  على  بثقلها  ال�سورية  الأزم��ة  اأرخ��ت  فقد  اأح��داث  من 

�سلبٌا  انعك�ض  مم��ا  الفل�سطينية 
لذلك  ف��ك��ان  ال�سباب  واق���ع  على 
م�سكلة  ظهرت  فقد  البالغة  اأثاره 
اأغلب  منها  يعاين  التي  البطالة 
ال�سباب  اأغلب  ا�سطر  اإذ  ال�سباب 
واإىل  رزق��ه��م  م�سادر  ف��ق��دان  اإىل 
الفر�ض  لقلة  العمل  عن  القعود 
التفكري  اإىل  الكثريين  دف��ع  مم��ا 
اأم��اًل  ال��غ��رب  ب��الد  اإىل  بالهجرة 

بفر�ض حياة اأف�سل 
كما اأن ظاهرة انت�سار املخدرات 
م�سجعنا  تق�ض  باتت  ال�سباب  بني 

نب�ض  ميثل  ال��ذي  �سبابنا  على  �سلبية  اأث��ار  من  الظاهرة  لهذه  ملا 
الوطن.

ال�سلبية يف خميماتنا  الظواهر  انت�سار بع�ض  الرغم من  وعلى 
اإل اأن ذلك ل ينفي وجود حالت اإبداعية يف خمتلف النواحي اإل 

اأنها مازالت مغمورة لأ�سباب كثرية.
رئيف ابراهيم – خميم احل�سينية:

هناك الكثري من امل�سكالت التي يعاين منها ال�سباب يف املخيمات 
اخلبيثة  املخدرات  اآفة  على  الركيز  اأود  اأنني  اإل  الفل�سطينية 

وال��ت��ي تعد الأك���رث خ��ط��ورة على 
وق�سيتنا  وجم��ت��م��ع��ن��ا  ���س��ب��اب��ن��ا 
ميد  الذي  الأخطبوط  تعد  والتي 
للتخريب  جمال  من  لأكرث  اأيديه 
ال�سهيوين  ال��ع��دو  ا�ستطاع  فقد 
امل��واد  اإدخ���ال ه��ذه  ع��رب عمالئه 
تخريب  اأج��ل  من  خميماتنا  اإىل 
ي�سكل  الذي  الفل�سطيني  ال�سباب 
بركانًا ثائر اعلى العدو ال�سهيوين 

يف �سبيل التحرير والعودة.
الوطنية  ت��دم��ر  ف��امل��خ��درات 
والثقافة  وال���دي���ن  والأخ������الق 

والقت�ساد في�سبح املتعاطي عبدًا لهذه املواد اخلبيثة حتى لوكان 
على ح�ساب �سرفه ووطنه لأنه ل يعي ما يحدث من حوله وهذا 
ما ي�سعى اإليه العدو ال�سهيوين لإ�سغال واإلهاء ال�سباب الفل�سطيني 
مراكز  غياب  مع  متزامنًا  ه��ذا  وياأتي  اجلوهرية  ق�سيتهم  عن 
التوعية والندوات امل�ستمرة التي تخ�ض مكافحة املخدرات واحلد 
بفتح  نو�سي  وهنا  املوجودة  احلالت  ومعاجلة  الظاهرة  هذه  من 
من  ال�سباب  لتنبيه  م�ستمرة  ندوات  باإعداد  تقوم  توعية  مراكز 
خماطر الوقوع يف هاوية املخدرات كذلك يجب التعاون مع اجلهات 
اأو  تعاطي  اأو  ترويج  ظاهرة  اأو  حالة  اأية  عن  والإب��الغ  املخت�سة 

اإجتار .

واقع ال�سباب الفل�سطيني يف خميمات ال�ستات

فرا�س م�سطفى _ خميم ال�سيدة زينب:
وتدهور  العمل  فر�ض  وانعدام  القت�سادية  الأو�ساع  نتيجة 
والأمان  الأم��ن  اأج��واء  وغياب  والقت�سادية  املعي�سية  الأو�ساع 

اإىل  وعائالتهم  ال�سباب  دفع  مما 
عن  واإبعادهم  الغرب  اإىل  الهجرة 
الفل�سطينية  واحل��ي��اة  الق�سية 
لثقافة  واتباعهم  اأ�سكالها  بكل 
خالل  م��ن  وذل���ك  اأخ���رى  غربية 
وتقاليدهم  عاداتهم  عن  �سلخهم 
وبالتايل  الجتماعية  وحياتهم 
امل�ستفيد  ه��و  ال�سهيوين  ال��ع��دو 
ت�سهيلها  على  ويعمل  منها  الأول 
وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا ون�����س��ره��ا يف 
املجتمع الفل�سطيني من اأجل اإفراغ 

املخيمات.
ال�سيا�سية  ال�سباب  م�ساركة  يف  اله��ت��م��ام  م��ن  لب��د  وه��ن��ا 
والجتماعية يف �سناعة القرار لبناء الوطن والإكثار من الربامج 
الوطن  حب  يف  ال�سباب  لتوعية  العلمية  وال��ن��دوات  الثقافية 
منه  والقرب  بوطنهم  التعلق  على  ال�سباب  لتحفيز  له  والنتماء 

ا�ستعدادًا ملعركة التحرير.
عز الدين عبدالله – خميم الريموك:

حيث  من  الفل�سطينية  املخيمات  يف  ال�سباب  واق��ع   يت�سابه 
هذه  طرح  مت  وقد  يعانيها  التي  وامل�سكالت  يعي�سها  التي  الظروف 

اأننا  اإل  وت��ك��رارًا  م��رارًا  امل�سكالت 
امل�ساكل  لهذه  حلول  اإىل  نحتاج 
التي يعاين منها ال�سباب والنهو�ض 
من  اأن����ه  اأرى  ف��اإن��ن��ي  ب���ال���واق���ع 
كافة  جمع  على   العمل  ال�سروري 
و�سبابه  مبثقفثه  املخيم  اأطياف 
الواعي وفعالياته بانتقاء وعناية 
لت�سبح جمموعة مرابطة من كل 
اأ�س�ض   و�سع  يتم  وبعدها  الأطياف 
ملعاجلة  واقع املخيم ومن ثم و�سع 
وتق�سيمها  املجموعة  عمل  األية 
املخيم  رفد  على  تعمل  جلان  اإىل 

بثقافة املقاومة �سمن اأطر وبرامج مدرو�سة م�سبقًا
تعليم ال�سباب احلرف ال�سغرية ومتابعة الواقع الوظيفي يف كل 

املجالت لرفد ال�سباب باأطر عمل ينمي ويطور واقع املخيمات 
ا�سراتيجية  خطط  و�سع  تعمل على  للدرا�سات  جلنة  ت�سكيل 
وتكون  وخا�ض  عام  ب�سكل  الواقع  ومتابعة  والتحديث  للتطوير 
الواقع  مراجعة  ثم  ومن  اأ�سهر  �ستة  مثال  زمنية  بفرة  حمددة 
�سبابية فعالة جديدة حتى  اللجان بكوادر  رفد  التاأكيد على  مع 
يتمكن ال�سباب من امل�ساركة يف �سنع القرار واأخذ دورهم يف عملية 

التحرير والعودة.

نبيلة سمارة
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كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

الفل�سطيني منذ  الوطني  الثورة والعمل  الوقود املحرك مل�سرية  الفل�سطيني وقد �سكلوا  ال�سريحة الأو�سع من املجتمع  ال�سباب  ي�سكل 
البدايات ملا ميتلكه ال�سباب من قدرة على العطاء والتحدي من اأجل العودة والتحرير اإل اأن هناك الكثري من التحديات والعوائق التي 

حتد من م�ساهمة ال�سباب وفعالية دورهم يف مواجهة التحديات فكانت لنا جولة يف خميمات ال�ستات لر�سد الواقع.
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يف  الأف���راد  "درا�سة  بوينج:  ق��ال  كما  وه��و 
تهتم  درا�سة  "هو  و  املتبادلة".  البيئية  �سالتهم 
على  اآث��ار  من  البيئية  ال�سالت  هذه  حتدثه  مبا 

اأفكار الفرد م�ساعره وعاداته وانفعالته".
وال�سلوك  ال�سخ�سية  درا�سة  اأهمية  وتت�سم 
تعر�سه  انطالقا  الفردية  العمليات  فدائي  لدى 
كجزء  ال�سهيوين،  العدواين  ال�سلوك  لتاأثريات 
يطاله  ال��ذي  الفل�سطيني  ال�سعب  جمموع  م��ن 
القيام  من  ومنعه  احباطه  بهدف  ال�سلوك  هذا 
اإحداث  بل  ال��ع��دوان،  على  ردًا  اإيجابي  ب�سلوك 
توترات م�ستمرة ولنهائية يف ال�سخ�سية العامة 
دون  ال��ع��دوان  لتقبل  للفل�سطينيني  والفردية 
احلرب  اإليه  ترمي  ما  وهو  مواجهة،  اأي  اإب��داء 
النف�سية ال�سهيونية التي يعمل عليها خمططون 
والجتماع  النف�ض  بعلوم  متخ�س�سون  اكادمييون 

والدعاية.
ويف نقي�ض لر�سالة العدو يف حربه النف�سية 
العمليات  ف��دائ��ي  يت�سدر  الفل�سطينيني  �سد 
ال�سلوك  ي�سببه  م��ا  حم���وًل  امل�سهد  ال��ف��ردي��ة 
العدواين من توترات اإىل طاقة اإيجابية تدفعه 
يف  والنف�سية  العقلية  ملكاته  كل  ا�ستخدم  اإىل 
�سبيل اإف�سال مرامي احلرب النف�سية ال�سهيونية. 
مقاومة  اإىل  الفل�سطيني  الإحباط  حتويل  اأي 
تت�سم باجلراأة يف �سورة �ساب اأو فتاة يتحول اإىل 
طفل  اأو  ال�سهادة،  على  ت��ردد  دون  يقدم  مقاتل 
يتحدى جنديًا م�سلحًا، اأو مواطن ل يخ�سى دبابة، 

ويوؤكد ذلك اأن العقيدة اأقوى من اأي �سالح.

�سمات يف العمليات الفردية
الفردية  العمليات  اىل  البع�ض  ينظر  رمب��ا 
يحرك  ب�سيطة  بو�سائل  ب�سيط  عمل  باعتبارها 
لكن  الفل�سطيني،  امل�ستنقع  يف  ال��راك��د  امل���اء 
عمليات  اأنها  جند  العمليات  هذه  يف  اأعمق  روؤية 
مركبة، واإن كانت و�سائلها ب�سيطة مثل احلجارة 
لأنها  واجلرافات،  الفردي  وال�سالح  وال�سكاكني 
القيادة  ب��ني  م��ا  ال��ف��رد  ذات  يف  ت���زاوج  تت�سمن 
والتمويه،  اخلداع  واأ�سكال  التخطيط  والتنفيذ، 
تت�سمن  لأن��ه��ا  ال��ق��رار  يف  ج���راأة  تتطلب  وه��ي 
احتمالية ال�ست�سهاد مع البقاء على قيد احلياة 
النكو�ض  امتياز  تت�سمن  اأنها  كما  اأ�سريًا،  اأو  حرًا 
واملكان  والزمان  الفر�سة  تكن  مل  اإن  القرار  عن 

»�سيكولوجيا« فدائي العمليات الفردية

ل  العمليات  هذه  ف��اإن  ذلك  على  ع��الوة  مواتيًا، 
الهمجي  الحتالل  �سلوك  على  ردًا  فقط  تاأتي 
هذا  ب��ني  م��ا  التاآلف  على  رد  ه��ي  ب��ل  ال��ع��دواين 
ت�ستخدمها  التي  الأم��ن��ي��ة  والآل��ي��ات  ال�سلوك 
�سرب  يف  ت�ساهم  والتي  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الحتالل  بخطورة  الفل�سطيني  اجلمعي  الوعي 
ال�سيكولوجيا  يف  ثقوب  خللق  �سرعيته  وع��دم 
الفل�سطينية لت�ست�سيغ وجود الحتالل والتعامل 

معه.
لدى  ات�سمت  اأنها  العمليات  هذه  يف  والالفت 
اأي  العجائبية،  ال�سماع بتفا�سيل حدوثها ب�سمة 
حدوث اأمر يف الواقع لكن ب�سكل يتخطى القوانني 
على  حتفظي  ا�سجل  اأن  بد  ل  وهنا  الطبيعية، 
باأن  ت��ودورف  عنها  يقول  التي  العجائبية   هذه 
العجائبي يحيا حياة ملوؤها املخاطرة وهو معر�ض 
وهي  املخاطرة،  لي�ض  التحفظ  وم�سدر  للتال�سي، 
التال�سي  على  التحفظ  ولكن  املبداأ،  يف  موجودة 
ل  ال��ف��دائ��ي  لأن  الطبيعية  ال��ق��وان��ني  وتخطي 
ولدة  اإىل  يتحول  بل  فعله  ول  هو  ل  يتال�سى 
ل  فعل  وهو  به،  ُيقتدى  ومن��وذج  امل�سابه،  للفعل 
يتخطى قوانني احلياة الطبيعية، بل خا�سع لها، 
لأنه رد على فعل فيه احتقار لالإن�سان والن�سانية 

وامتهان للكرامة، و�سرقة للحقوق... الخ. 
كما  الفردية  العمليات  اأ�سلوب  يف  ما  واأخطر 
ي�ستيقظ  ان  احرونوت  يديعوت  �سحيفة  تقول 
بينه  العملية  تلك  قرر  وقد  �سباحًا  الفل�سطيني 
مطلع  تنظيم  اأو  خلية  وج��ود  دون  نف�سه  وب��ني 

خالد بدير
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عملية  من  يجعل  ما  الفل�سطيني  ذلك  نوايا  على 
اإحباطها قبل وقوعها م�ستحيلة.

هذا النوع من العمليات؛ دفع املحلل الع�سكري 
دافيد"  بن  "األون  العا�سرة  العربية  القناة  يف 
التعامل  ميكن  ل  عمليات  "هكذا  باأن  القول  اإىل 
داخل  يكمن  ذاتي  قرار  عن  نتحدث  لأننا  معها، 

ال�سخ�ض، ولي�ض من ال�سهل التنبوؤ به �سلفا.

�سمات فدائي العمليات الفردية
وربطًا مما �سبق ميكن الوقوف عند �سمات هذا 

الفدائي ال�سيكيولوجيا ونلخ�سها   فيما يلي:

-  ايثاري ين�سد �سعادة الكل وخال�ض املجتمع 
كان  وعلى  ال�ستيطاين،  ال�ستعمار  م�سيبة  من 
مل�سلحة  الكل  يف  تندمج  التي  الذات  ح�ساب  على 
من  والت�سحية  الن�سال  ي�سبح  بحيث  الكل.  هذا 
�سعادتهم  على  واحلفاظ  الآخرين  حمبة  اأج��ل 

هي املقام الأول قبل اأي �سعادة فردية.
احل�ض  يف  ورهافة  التفكري  يف  بعمق  يت�سم   -
وميتلك  النف�سية،  التوترات  �سبط  على  وق��درة 

عقيدة دافعة للعمل.
- ميثل البطل اليجابي الذي يرى يف اجنازه 
اخفاق  النق�ض  ميثل  وهنا  نق�ض،  عن  تعوي�سًا 
منظم  عمل  ا�ستيالد  يف  الفل�سطينية  ال��ق��وى 
ال�سلطة  واآليات  ال�سهيوين  العنف  اآليات  يواجه 

الأمنية اخلطرية.

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

لبد  الفردية  العمليات  فدائي  �سيكولوجيا  عند  الوقوف  ب�سدد  ونحن 
باعتبارها  ال�سيكولوجيا  هذه  لدرا�سة  العلمية  املرجعية  اأن  الإقرار  من 
وقيمه  املحلي  باملجتمع  وعالقته  والنفعالت  الفردي  ال�سلوك  درا�سة 
وثقافته ل تنح�سر فقط بعلم النف�ض الفردي باعتباره هو العلم الذي 
عقلية،  وعمليات  ودواف��ع  موؤثرات  من  وراءه  وما  الأف��راد  �سلوك  يدر�ض 

وي�سف علم النف�ض ويف�سر كل جانب من جوانب ال�سلوك الإن�ساين، الب�سيط 
النف�ض الجتماعي وهو  اأي�سًا بعلم  الداخلي واخلارجي. بل  منه واملعقد، 
العلم الذي يهتم بال�سلوك الجتماعي للفرد واجلماعة واأهمية العالقة 

الجتماعية والتفاعالت يف داخل اجلماعة"
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ما يقوم به الفدائي هو ت�سحية ولها يف علم 
النف�ض مكانة مرموقة    يرى اأدلر )عامل النف�ض 
اأ�سلوب  من  ينبع  �سلوك  الت�سحية  اأن  الفردي( 
مراتب  اأع��ل��ى  فيه  ال���ذات  تبلغ  حيث  احل��ي��اة، 
الإن�سانية، لتكون ذات فعالة خالقه لأن تتخطى 
يف  �سوليفان  ي��رى  و  وظروفها.  احليات  عقبات 
الفرد  بوا�سطتها  يحاول  و�سيلة  باأنها  الت�سحية 
اإىل  الو�سول  اأج��ل  من  التوافق  عملية  اأح��داث 
ال�سعادة والر�سا و حتقيق مطالب عليا. يف حني 
ال�سخ�ض  حماولت  الت�سحية  باأن  مي  رولو  يرى 
و قيمه،  ملبادئه  لأن يجعل معنى لوجوده، طبقًا 
التي تعيق  القيود و املحددات  ملواجهة عددًا من 
خطر  اجتاه  �سلوك  الت�سحية  فاأن  لذا  الإن�سان، 
يهدد وجوده ، و اأن الفداء يبغي الأمن و الراحة 
و بنف�ض الوقت �سرورة لختيار امل�ستقبل و توجه 
نحو العي�ض . و هو ما يراه مكارينكو باأن الت�سحية 
طريق اإىل معرفة الذات و �سموها ، و هي �سلوك 
و معتقدات  اأخالقية  و قيم  قائم على اجتاهات 
الواقع  تغيري  يف  الرغبة  م��ن  تندفع   ، خا�سة 

املحيط بالفرد ، و ال�سمو نحو اأهداف عالية .
البطل  ����س���ورة  اىل  ال����س���اءة  اأج����ل  وم���ن 
للت�سحية  متثل  من  حتمله  وما  ه��ذه،  اليجابي 
و�سم  على  �سك�سونية  النغلو  الدرا�سات  عملت 
الفدائيني بالنتحار او التهور، رغم اأنها تناق�ض 
لالنتحار  عامة  �سمات  تقدم  عندما  منطوقها 
ال�سلوك  م��ن  معني  لنموذج  نتيجة  ب��اع��ت��ب��اره  
على  ينطوي  وهو  انتحاري  �سلوك  باأنه  يو�سف 
اإفناء  اأفكار  �سلوكية مميزة تتمحور حول  معامل 
الذات والقطيعة املطلقة مع الو�سط الجتماعي 
املتكررة  النتحار  تنفيذ  وحم���اولت  املحيط، 
اإىل  للو�سول  اإح��داه��ا   يف  تتكامل  ق��د  وال��ت��ي   ،

النتحار الفعلي، وهنا اأهم �سماته:
الذات  ح��ول  تتقوقع  حالة  هي  النتحار   -

يرى  ح��ي��ث  املجتمع  ع��ن  وان���غ���زال 
املنتحر يف موته خال�سه الفردي.

�سخ�سية  عن  تعبري  النتحار   -
مري�سة يجللها الكتئاب والإنزواء.

التهور وال�سعف والردد هو �سمة 
النتحاري.

 %70 اأن  على  الدرا�سات  دل��ت   -
مم��ن ي��ق��دم ع��ل��ى الن��ت��ح��ار ه��م من 

املتقدمني يف ال�سن.
اأن  ذات���ه���ا  ال���درا����س���ات  دل���ت   -
الوعي  مع  عك�سًا  يتنا�سب  النتحار 
النتحاري  ال�سلوك  اأن  اأي   والفكر، 
ي��رت��ب��ط ب�����س��ك��ل وث���ي���ق ب���اخل���واء 
العقائدي الذي يتمثل بعدم ارتباط 
ب��اأي  الن��ت��ح��اري  ال�سلوك  �ساحب 

منهج خا�ض لتف�سري العامل
عالقات  م��ن  ي��ع��اين  املنتحر   -
عائلية واجتماعية يف غاية ال�سوء، 
جمتمعه،  مب�ساكل  يكرث  ل  لذلك 
ذاته.  على  منطو  ا�سلفنا  كما  لأن��ه 

وبالتايل ل ي�سعر مبحبة الأخرين.
النتحاري  ال�سلوك  ل�ساحب    -
باأ�سكاله  الإدم��ان  على  لالإقبال  ميل 
الكحويل  الإدمان  وخا�سة  املختلفة 
النف�سية،  الأدوي�����ة  وع��ل��ى  م��ن��ه، 
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املقرن بالإهمال الوا�سح ل�سروط احلفاظ على 
الطعام  تناول  يف  والإف���راط  الذاتية،  ال�سحة 
هو  كله  ذلك  من  والأه��م  وا�سحة.  وبع�سوائية 

ال�سلوك الإجرامي املتهور
الذهني  ال��رك��ي��ز  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ���س��ع��ف   -
القدرة  وعدم  الذاكرة  اأداء  و�سعف  واجل�سدي، 
والإح�سا�ض  الق�سايا،  اأب�سط  ا�ستيعاب  على 
تعلم  عن  تعجز  التي  ال��ذاك��رة  بخواء  العميق 

اأ�سياء جديدة
الفدائي  و�سمات  ال�سمات  هذه  قارنا  ما  واإذا 
اأو  ال�ست�سهاد  اىل  ي��و���س��ل  فعله  ك���ان  ���س��واء 
العتقال او اأي احتمال اأخر �سنالحظ النقي�ض 

متامًا ل�سخ�سية النتحاري.
بان�سهار  العارم  الإح�سا�ض  ميتلك  فالفدائي 
والت�سليم  اجلمعي،  الهم  بوتقة  يف  املطلق  الذات 
حرية  اأج���ل  م��ن  الت�سحية  ب�����س��رورة  امل��ط��ل��ق 

ال�سركاء الآخرين يف املجتمع املقاتل
واجل�سدي  الذهني  التوقد  اأي�سًا   وميتلك 
العايل والذي يعك�سه التدريب امللحوظ والذكاء 
التنفيذ،  يف  وال��دق��ة  التخطيط  يف  ال��ل��م��اح  
�سروط  كل  على  النا�سجة  الع�سبية  وال�سيطرة 
الع�سلي  وال��ت��وازن  الفكري  الع�سبي-  الت�سيري 

احلركي.

العمر  مقتبل  يف  ال�ساب  ذل��ك  هو  والفدائي 
احلالت  اأغلب  يف  عام  الثالثني  يتعدى  ل  الذي 
وال�����س��ل��ودي وع��دي  ومن��وذج��ه، معتز ح��ج��ازي 
الذين  اجل��م��ل وحم��م��د اجل��ع��اب��ي�����ض وغ��ريه��م 
واأفادت  عامًا.   30 اىل   20 بني  اعمارهم  تراوح 
األف فدائي  اأن 90% من جمموع 18  الإح�ساءات 
ال�ساخنة  املقاومة  عمليات  يف  �ساركوا  فل�سطيني 

كانوا من جيل ال�سباب ما بني 16 و35 عاما.
من  الفدائي  ل�سخ�سية  نف�سية  درا�سة  ويف 

خالل و�سعه يف العائلة، �سارك يف اإعدادها مدير 
مركز التدريب املجتمعي واإدارة الأزمات يف قطاع 
الفدائيني  اأن  اإىل  خل�ض  ه��ني،  اأب��و  ف�سل  غ��زة 
وا�ست�سهدوا  والقيم  واملثل  باملبادئ  التزاما  اأكرث 

اقتناعا بقيمة دينية اأو وطنية.
كبريًا  قدرًا  ينفذونها  التي  العمليات  وتعك�ض 
على  وال��ق��درة  النفعايل  والتما�سك  الوعي  من 
الختيار والتنفيذ وهو ل يعك�ض �سخ�سية املتهور 

التي يحاول اأن ي�سوقها الغرب.
ويرتبط الفدائي بعالقات قوية مع جمتمعه 
هو  املجتمع  فهذا  والعام،  اخلا�ض  باملعنى  املحلي 
الذي ي�ستنفر للدفاع عن منزل ال�سلودي وحجازي 
وابوجمل ويفجر مواجهات مع الحتالل جعلته 

يتح�سب لنتفا�سة فل�سطينية يف القد�ض.
وميتلك  النفعال العميق والتح�س�ض املتوجع 
لكل املعاناة التي حتا�سر املجتمع وذات الفدائي، 
بالرغبة  متوقدة  ن�سالية  ذات��ًا  عنده  يولد  مما 
يقبل  الذي ل  ال�سبور  والن�سال  املطلق،  بالعطاء 
ال�ست�سالم، وبن�ساط عقلي وج�سدي ي�سابر على 

كل الظروف ال�ساقة.

لفدائي  النف�سية  البنية  اأن  القول  وميكن 
ووعيًا  انفعاليًا  ن�سجًا  تعك�ض  الفردية  العمليات 
ر�سائل  الن�سج  هذا  يحول  بحيث  وللعدو  للذات 
والحباط  الياأ�ض  تعميم  اىل  الهادفة  العدو 
واخلوف يف �سفوف الفل�سطينيني يحولها اىل زبد 

�سرعان ما حتتويه الذات امل�سرقة بالمل.
خامتة

فدائي  يف  النف�سية  ال�سروط  اأهمية  تتبدى 
بنف�سه  القرار  يتخذ  ال��ذي  الفردية  العمليات 
يكثف  وه��و  ومعنوية،  مادية  مب�سوؤولية  بتحل 
ال�سخ�سية الفل�سطينية التي واإن كانت تعاين من 
الوطني وقادرة  الكل  اأنها مندجمة يف  اإل  الظلم 
الظروف  �سعوبة  رغم  على الجناز، 
ال�سيكيولوجيا  ي��ج��ع��ل  م���ا  وه����و 
لل�سيكيولوجيا  نقي�سًا  الفل�سطينية 
تعي�ض  م��ات��زال  ال��ت��ي  ال�سهيونية 
مابني  التزاوج  يف  اخلا�ض  تناق�سها 
عقدة ال�سطهاد وبني منوذج التفوق 
تبقى  لكنها  تقدمه  ان  حت��اول  التي 
م�ستلبة ل�سخ�سية اجلرنال امل�سطهد، 
باملعتدي"النازي  "التوحد  حالة  اأي 
الرغبة  ا�ست�سعار  خالل  من  ال�سابق 
 " اجل���دي���دة  ال�سحية  حتطيم  يف 
على  التاأكيد  بهدف  الفل�سطيني"، 
وا�ستبعاد  اجل��دي��د  امل��ع��ت��دي  دور 
عليه  كان  ما  اىل  الإرت��داد  احتمال 
من  ال��ت��ح��ول  مبعنى  ال��ي��ه��ود.  و���س��ع 
�سحية اىل طاغية وتقم�ض الرموز" 
الذي  اجل��رنال  هو  املف�سل  فالزعيم 
�سلف  ومي��ث��ل  بال�سحية  يبط�ض 
ا�ستطاعت  بينما  املعتدي  وخيالء 
الفل�سطينية  ال�����س��ي��ك��ي��ول��وج��ي��ا 
وت��رف�����ض  اجل������رنال  ت���واج���ه  اأن 
املقاومة  مل�سيئته.وتاريخ  ال�ستالب 
يوؤكد  ا�سكالها  مبختلف  الفل�سطينية 

ذلك.
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يكاد املرء ل ي�سدق،
احلرب  مفاعيل  اإىل  ينظر  وه��و 
على �سورية، منذ �سنوات خم�ض واأزيد، 
الجتماع  هذا  يف  يتجلى  اأبداها  ولعل 
ووطنيته  وثباته،  �سالدته،  يف  الهائل 
يدافعون  وه��م  �سورية  باأهل   العلوق 
التي  وال���دروب  وقيمهم،  اأر�سهم،  عن 
م�����س��وه��ا، وال���ظ���الل ال��ت��ي واق��ف��وه��ا، 
وال�سواطئ  فيها،  التي جالوا  والرباري 
التي اأحبوها، والغابات التي تغنوا بها، 
واملطارح  فيها،  تعّلموا  التي  واملدار�ض 
�سربوا  التي  والينابيع  جال�سوها،  التي 
منها، وحقول القمح، وال�سم�سم، وعباد 
�سحرتهم  ال��ت��ي  وال��ق��ط��ن  ال�����س��م�����ض، 
باألوانها وغاللها وغناء اأهلها، واملوا�سم 
العافية،  دورة  بهم  ت��دور  كانت  التي 
من  اتخذت  التي  ال�سنونو  واأع�سا�ض 
لها،  الآم��ن��ة  امل��ط��ارح  البيوت  �سقوف 
ون�����س��ور ال��ق��ط��ع��ان يف امل���راع���ي وق��د 

اأ�سكرتها النايات بهداأتها الوارفة..
ل��ه��ذا  الأوىل  ال���ب���داي���ات  م��ن��ذ 
التكوين ال�سوري املده�ض، كان العمران 
جماعيًا،وطقو�ض الحتفال مبا تعطيه 
والغابات،  والبحار،  والأنهار،  الأر���ض، 
وال��ب��ح��ريات، والأودي������ة، واجل��ب��ال، 
والدروب.. كانت جماعية اجتماعية، 
مق�سورًا  �سورية  اأهل  اجتماع  يكن  ومل 
واأت����راح،  اأف����راح  م��ن  املنا�سبات  على 
حياة،  ومنهاج  عي�ض،  �سيغة  ك��ان  بل 
و����س���ريورة ث��ق��اف��ة. وق���د ك��ان��وا منذ 
مناددة  مراآة  ال�سوريني،  اأعني  الأ�سل، 
من  يواجهها  مل��ا  املتو�سط  �سرق  متثل 
املتو�سط،  غ��رب  متثل  اأورب��ي��ة  م���راآة 
واليونان،  اإيطاليا،  الروم:  بالد  اأعني 
اإلخ  والربتغال،..  واإ�سبانيا،  وفرن�سا، 
يف  ري���ادة  اأه��ل  ال�سوريون  ك��ان  لقد   ،
والعمران، واحل�سارة،  العلوم، والأدب، 
و�سنعه  الفرح  وممار�سة  والعقيدة، 
نبعة  ك��ان��وا  اأق���ول  اأن  اأود  ب��ل  اأي�����س��ًا. 
ومكانًا  العاملية،  احل�سارة  ينابيع  من 
مق�سودًا من جميع الأجنا�ض والأعراق 
ل��ك��ي ي��ن��ع��م ق��ا���س��دوه��ا مب���ا ي��اأم��ل��ون 
وي���رج���ون وي��ح��ب��ون! ول���ذل���ك ف���اإن 
جغرافية �سورية غنية بتعدد طبقاتها 
حافل  تاريخها  هو  مثلما  احل�سارية، 
وال�سري،  والأع���الم  والأم��اج��د  بالغنى 

والأحداث والعالمات احل�سارية..
هي  وهذه  اأحوالها،  هي  هذه  بالد 
وخطواتهم،  ودروب��ه��م،  اأهلها  اأي���ادي 
الع�سية  ال��ب��الد  لهي  وت�سوفاتهم.. 
تبديل  اأو  الركوع،  اأو  النحناء،  على 
ا�سم �سورية ذهب  القناعات، لي�ض لأن 
املدونات  جميع  يف  يرهج  وعتيق  رنان 

واملعطيات  والفنون  والكتب  والعلوم 
واإمنا  العامل،  يف  العمرانية  احل�سارية 
احل�سور،  هذا  مثل  يوا�سلون  اأهلها  لأن 
من  ما  لهذا  للبناء،  التوق  ه��ذا  ومثل 
من  اأج��م��ل  ال�����س��وري��ني  يخ�ّض  و���س��ف 
و�سفهم ب�: )البناوؤون(! وهذه ال�سفة 
كمعزز  ال�سورية  امل���راآة  يف  تتجلى  ل 
هي  واإمن��ا  فح�سب،  العطاء  لدميومة 
الآخرين،  اأذه���ان  يف  منقو�سة  �سفة 
اأ�سبه  اإنهم  العامل!  اأنحاء  جميع  ويف 
واإىل  حتركوا،  فكيفما  النّفاذ،  بالعطر 
وتاأثريهم  اآثارهم  تركوا  و�سلوا..  اأين 
املكان  يف  الآ�سرة  عطرهم  رائحة  مثل 

على �سكل اآيات بناء وعمران وماآثر!

وطنية للمواجهة احلّقة، ولكن عط�ض 
جماعات التكفري للدماء، وتوجهاتهم 
الرعب،  وبث  الإخافة  على  القائمة 
بقرار  اجلرمية  يقرفوا  اأن  اإىل  اأّدت 
واحد، وتهديد واحد اأي�سًا. لقد قرروا 
ت�سفية هوؤلء الأدباء الثالثة الذين 
اأ�سبه بال�سوء الكا�سف للعتمات  كانوا 
التكفريية،  والظالميات  الإرهابية، 
وال�سلوكيات الوح�سية الدامية، وكاد 
الثالثة  الأدب��اء  يعدموا  الإرهابيون 
لكي  واح��د  مكان  واح��د، ويف  يف وقت 
يكون الوقع راعبًا وخميفًا للنا�ض اأهل 
وبتالحم  املدينة،  اأه��ل  لكن  ال���راأي، 
الكثري  فيها  وبدراية  عجيب،  وطني 
الثالثة،  الأدباء  اأخفوا  احلكمة،  من 
حتى اختفى �سوؤال الإرهابيني عنهم، 
ولأن ل طماأنينة مع الوحو�ض ب�سبب 
طبيعتها، فاإن املكروه وقع، حني ت�سّيد 
واحدًا  الثالثة  الأدب��اء  الإرهابيون 
واحدًا، وبعد انقطاع زمني بني الأول 
ولذلك كان رحيلهم  والثالث،  والثاين 
م�سهدية  رح��ي��ل  ك��ل  وك���ان  ت��ب��اع��ًا! 
الكثري  فيها  م�سهدية  عا�سفة،  دموية 
والإذلل  وال��رع��ب  ال��ت��خ��وي��ف،  م��ن 
والإه���ان���ة وال��ب�����س��اع��ة وال��دم��وي��ة، 
والإمعان يف التوح�ض الذي ل يطيقه 
احل�ض  اأو  ب��ال��ع��ق��ل  ف��ك��ي��ف  ال��ب�����س��ر 

ال�سليم؟!
ث��الث��ة اأدب�����اء اغ��ت��ي��ل��وا لأن��ه��م 
ع��ا���س��وا ح��ي��ات��ه��م وه���م ي�����رددون: 
اأحالم  كتبوا  ولأنهم  ب��الدي!  ب��الدي، 
ن�سدانًا  ق�س�سهم  ��وا  وق�����سّ ال��ن��ا���ض، 
فوا  و�سّ ولأنهم  وماأمول،  مرجتى  لكل 
وجّلوا  الأزم��ن��ة،  وواق��ف��وا  الأمكنة، 
واأكدوها!  بها  ون��ادوا  النبيلة  القيم 
ما�سيهم  يف  �سوريون  لأنهم  اغتالوهم 
وحا�سرهم وم�ستقبلهم. ولأنهم اأدباء 
قالوا مناداًة عرب كتاباتهم ومواقفهم 
الواحد  ال�سوري  بالبيت  وتعبرياتهم، 
وطنًا، وباحلياة ال�سورية �سيغة عي�ض، 
واح��دًا  ك��اًل  ال�سورية  وباجلغرافية 

ع�سيًا على الق�سمة اأو القت�سام.
ث��الث��ة اأدب�����اء ك��ب��ار رح��ل��وا من 
م��دي��ن��ة واح������دة، ول��ك��ن��ه��م، وع��رب 
ال���ذاك���رة ال�����س��ع��ب��ي��ة، حت���ّول���وا اإىل 
القاتل  بوجه  ت�سرخ  دقاقة،  �ساعات 
واإن  انتهى،  الدموي  وقته  اإن  قائلة: 
يلتهمها  اإخافته  واإن  تتبدد،  عتمته 
ثبات النا�ض يف اجلغرافية، والتاريخ، 
الثبات هو  واإن هذا  والقيم، واملعاين. 
هازمهم! واإن روح ال�سهادة تلفُّ البالد 
جميعًا مثل الن�سيد، وتعلو تعلو.. مثل 

الرايات!

ت��ع��ّل��ق ���س��ور الأب���ن���اء ال��ذي��ن ���س��اروا 
وزهوة  �سورة،  جت��اور  �سورة  طيورًا.. 
فال  طلة،  جت��اور  وطلة  زه��وة،  جت��اور 
ول  عنها،  اأن��ظ��اره��ن  الأم��ه��ات  تبعد 
متتلئ  ح��ني  اإل  عنها  ب��ع��ي��دًا  يلتفنت 

الوجوه بالدموع ال�سابالت! 
ولأن حالت الفداء كثرية، وكثرية 
بالنبل  عامرات  ق�س�سها  ولأن  ج��دًا، 
�ساأقف  ف��اإن��ن��ي  ال��وط��ن��ي��ة،  وال��ع��اف��ي��ة 
احلرب  هذه  يف  الأدباء  ا�ست�سهاد  عند 
هوؤلء  وم��ن  اليوم،  ال��دائ��رة  الكريهة 
الروائي  ال���زور:  دي��ر  مدينة  اأدب���اء 
ر���س��ي��د روي��ل��ل��ي، وال��ق��ا���ض اإب��راه��ي��م 
الذين  العاين   ب�سري  وال�ساعر  خريط، 
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الأرواح  ي��خ�����ّض  ال��ب��ن��اء  ولأن 
�سورية،  اأهل  فاإن  املجد،  اإىل  املت�سوفة 
كانوا  ويف كل مداحمة كريهة رجيمة 
ويف  التي،  باأرواحهم  حياتهم  يبنون 
ت�سري  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل 
العلى  ال�سموات  يف  حملقات  ط��ي��ورًا 
ُغ�سًة،  القلب  م��ن  ت��اأخ��ذ  ره��ج��ة  لها 
الريح.  اندفاعات  منها  اأين  واندفاعٌة 
الغيوم يح�سب  الذي تغرر به  والرائي 
اأحوال  لأنها  و�سعفُا  خ�سرانًا  ذلك  يف 
الرائي  لكن  ثقيلة،  باأحزان  متبوعة 
احلقيقي الذي يعرف اأن الغيوم غيوم، 
ي��رى يف ه��ذا ال��دف��اع ال��ن��ادر، وتطاير 
للبالد  ع��م��ران��ًا  ك��ال��ط��ي��ور..  الأرواح 

ال�سورية..
ال��ك��ري��ه��ة  احل�����رب  ه����ذه  ولأن 
وويالتها  ���س��روره��ا  ب��ك��ل  امل��ن��داح��ة 
مداحمة  ه��ي  ودم��وي��ت��ه��ا،  وخ��راب��ه��ا 
على  ال�سوري  الت�سابق  ف��اإن  وح�سية 
من  وال�ست�سهاد  والت�سحية  ال��ف��داء 
الدفاع  ولي�ض  �سورية،  ع��م��ران  اأج��ل 
عنها فح�سب، �سمل اجلميع.. ال�سرائح، 
واملدن،  والقرى،  والأعمار،  والطبقات، 
البيوت  م��ن  اآه  وال��ب��ي��وت!  وال����رباري، 
فيها  الأم��ه��ات  راح��ت  التي  ال�سورية 

�سورية  عمار  اأج��ل  من  ط��ي��ورًا  ���س��اروا 
ون�سورها معًا.

ل اأخبار، ول ق�س�ض، ول مناقالت، 
ول مرويات كثرية عن حالت ا�ست�سهاد 
الرائعني،  الأدب��اء  الأ�سدقاء  ه��وؤلء 
وثالثتهم جازوا �سن اخلم�سني، وا�ستووا 
الرحيبة  الأدب��ي��ة  مقاعدهم  على 
وكتبوا  واحل�����س��ور،  بال�سوء  امل��ن��ارة 
وانتماءاتهم  ال��وط��ن��ي��ة،  اأح��الم��ه��م 
عرب  لي�ض  معروفة  الرائعة  الرائقة 
�سنوات طوال فح�سب،  كتبوه خالل  ما 
التي  احلياة  خالل  من  معروفة  واإمن��ا 
عا�سوها بني النا�ض تفاعاًل جعل منهم 
ثالثتهم  مميزة.  اجتماعية  عالمات 
ومل  ال���زور،  دي��ر  مدينة  ي��غ��ادروا  مل 
ودمويتهم،  الإرهابيني  بط�ض  يخافوا 
وهم  نادرة  ب�سجاعة  حتّلوا  وثالثتهم 
التكفريي  الظالمي  اخلطاب  يواجهون 
بال�سوت العايل واجلهري مرات ومرات، 
وممتلكاتهم،  ببيوتهم،  ُه���ددوا  وق��د 
مل  ولكنهم  واأرواح���ه���م،  واأولده�����م، 
لأي  يخ�سعوا  ومل  قناعاتهم  ي��غ��رّيوا 
�سكل من اأ�سكال ال�سغوط التي تعر�سوا 

لها..
جبهة  الثالثي  باجتماعهم  كانوا 
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الفل�سطيني  �سعبنا  ابناء  غالبية  يت�ساءل 
�سيظل  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  امل�سهد  كان  اذا 
التعّفن  م��ن  ال��ع��ال��ي��ة  ال���درج���ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
�سيظل  متى  واىل  والف�ساد...!!؟  واله��راء 
ق�سيتنا  على  القاب�سني  من  المور"  "اولياء 
يف  وال��ن��واف��ذ  وال�سبابيك  الب���واب  يقفلون 
"ا�سالح"..!!؟  او  تبديل  او  تغيري  اي  وجه 
الواقع"  الم��ر  "قيادات  �سيبقى  متى  واىل 
ي�سّمون اذانهم عن �سرخات النا�ض ومعاناتهم 
على  بهم  ال��الح��ق  وال�سيم  والظلم  والقهر 
يديرون  وهم  امل�ستويات،  وجميع  ال�سعد  كل 
ول  م�ساءلة  ل  ان  مطمئنون  وه��م  ظهورهم 
�سوى  مغلوب  ول  هم  اّل  غالب  ول  حما�سبة 
)التكاذب(  �سيبقى  متى  واىل  ال�سعب...!!؟ 
ال�سيا�سّية  وال��ق��وى  الف�سائل  بني  امل�سرك 
و)ال����ك����ذب( ع��ل��ى )ال��ل��ح��ى( و)ال���دق���ون( 
وال�ستخفاف  والن��ت��ه��ازي��ة  واملحا�س�سة 
بعقول النا�ض وحقوقهم الوطنّية والن�سانية 
عن  �سيتوّقفون  ومتى  والجتماعّية...!!؟ 
املو�سوفة  و�سرقاتهم  امل�سبوهة  م�ساريعهم 
وف�سادهم الذي فاق كل خيال وت�سّور ول دين 
�سريعة  �سوى  تغطيه  م�سروعة  �سريعة  ول 
من  "الوادم"  �سيظل  متى  واىل  الغاب...!!؟ 
واملخيمات  املناطق  جميع  ومن  فل�سطني  اهل 
واملذاهب  الطوائف  كل  ومن  اللجوء  وبلدان 
لهم...!!؟ واىل متى �سيظل  مهّم�سون ول دور 
على  المور  وعظائم  والثبور  الويل  جلب  من 
امل�سي  �سعبنا وق�سيتنا مقتنعًا بانه قادر على 
يف �سيا�سة )القب�ض على رقاب العباد( مقابل 
لذاك،  او  لهذا  امتيازات  او  ام��وال  من  فتات 
والتفريط بالبالد ل ل�سيء �سوى انه يف موقع 
ال�سعد  والف�ساد على كل  والقرار،  )ال�سلطة( 
ب�سهادة  وات�ساعًا  تعّمقًا  وي��زداد  ي�ست�سري 

)اولياء المور( انف�سهم...!!!؟
الفل�سطيني  ال�سعب  ان  اثنان  يختلف  ل 
امل�سهد  ب��ه��ذا  ذرع�����ًا  ���س��اق  ق���د  ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه 
ال��ك��ارث��ي وق��د دف��ع ثمن هذا  امل��اأ���س��اوي_ 
،الباهظ من الثمان من م�ساحة الوطن الذي 
م�ساحته  م��ن  باملائة   78 ع��ن  ه���وؤلء  ت��ن��ازل 
الكباد  وف��ل��ذات  املمتلكات  وم��ن  التاريخية 
النكبات  عليه  تعاقبت  حيث  العمر،  وجنى 
والفئوية  التنظيمية  امل�سالح  وتناه�سته 
والنانية وال�سخ�سّية ال�سيقة، وابناء ال�سعب 
الواقع"  "المر  بحجة  امرهم  على  مغلوبون 
هنالك  اىل  و"العقالنية" و"املو�سوعية" وما 
من �سعارات طّنانة ورّنانة ل طائل منها �سوى 

�سرخة )اوادم( فل�سطني...
كفاكم ا�ستخفافا بعقولنا...!!!

عثمان بدر /لبنان

تربير العمالة واخلنوع واخل�سوع وال�ست�سالم 
بات  حتى  والف�ساد،  والف�ساد  الفو�سى  ون�سر 
�سغل  ل  املخيمات  و���س��اب��ات  �سباب  غالبية 
ي�سغلهم ول هم لهم �سوى "الهجرة" اىل بلدان 
الغرب وقد باتت احللم الوحيد الذي يدغدغ 
بع�سًا  يجدون  عّلهم  وعواطفهم،  خيالتهم 
ينزف  وقت  يف  هذا  املفقودة،  ان�سانيتهم  من 
اجل�سد الفل�سطيني خرية من ابنائه على ار�ض 

الوطن...!!!
ل�سنا ب�سّدد التجّني او الفراء على احد 
"ال�سلطة"  على  يقب�سون  ال��ذي  اول��ئ��ك  م��ن 
ق�سيتنا  او�ساع  اليه  اآلت  ما  ولكن  و"القرار"، 
باننا  ج��راأة  بكل  نقتنع  يجعلنا  الفل�سطينية 
انهاء  مل��وؤام��رة  الوىل  ال��ب��داي��ات  يف  نعي�ض 
عن  "ال�ساكت  ولن  برمتها،  فل�سطني  ق�سية 
اآلت  عّما  ن�سكت  اخر�ض"،فلن  �سيطان  احلق 

اليه او�ساع ق�سيتنا الوطنّية.
ل���ن ن�����س��ك��ت ع���ن اخل���ي���ان���ة وال��ع��م��ال��ة 
قهر  فعل  او  ظالمة  اي  ع��ن  او  والن��ح��راف 
و�سلت  وق��د  �سعبنا،  بحق  مُي��ار���ض  واه��م��ال 
التديّن  م��ن  ال���س��ف��ل  ال���درك  اىل  او���س��اع��ه 
والنحطاط ول ن�سمع �سوى "الكالم املع�سول" 
والركيكة  الواهية  الن�سائّية"  و"اخلطابات 
والتي ل ترجم �سوى "جعجعة" ل ُت�سمن ول 

ُتغني من جوع...!!!
مل نكن نتخّيل يومًا ان يهيمن على ق�سيتنا 
)طبقة �سيا�سّية_مالية( تّدعي زورًا وبهتانًا 
النتماء  هذا  يف  وتزايد  لفل�سطني  النتماء 
وتبالغ فيه وقد فّرطت بالوطن وادارت الظهر 

لل�سعب وحقوقه....

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

فاإننا  وعليه  اح��د،  على  نتجّنى  ل  نحن 
وجديدهم_  _قدميهم  جميعًا  نتحّداهم 
ف���ردًا  ف����ردًا  ج��ي��دًا  انف�سهم  ي��ع��رف��ون  وه���م 
ح�ساب  ج���ردة  ل��ن��ا  ي��ق��ّدم��وا  ان  وب��ال���س��م، 
الوطني،  ال�سعيد  على  ومواقفهم  باإجنازاتهم 
املالّية  ال��رثوات  ا�سحاب  من  بغالبيتهم  وهم 
وا�سحاب  النعمة(  )حديثي  وم��ن  الكبرية 
ال�سفقات امل�سبوهة، وُي�سّنفون يف اعلى مراتب 

الرثاء على ال�سعيد العاملي...!!
مواقعهم  يف  اداءه��م  ان  لو  نتمنى  كّنا  كم 
"باملظاّلت"  وم�سوؤولياتهم التي هبطوا اليها ب� 
قد ات�ّسم بالوطنّية والخال�ض للوطن، وانهم 
قاموا ولو بقدٍر ب�سيط من الواجبات املطلوبة 
منهم ازاء ال�سعب، نقول هذا وقلوبنا يعت�سرها 
ال�سف وال�سى على ما األت اليه او�ساع ق�سيتنا 
ا�سئلتنا  ونكّرر  بغالبيته،  و�سعبنا  الوطنّية 
عالقتكم  هي  انتم...وما  من  م�سامعكم:  على 
كفاءاتكم  ه��ي  م��ا  و�سعبها...!!؟  بفل�سطني 
انتم  ومهارتكم...!!؟  واجنازاتكم  وقدراتكم 
وجود  ول  �سفر  احلقيقية  )القيادات(  بني 

لكم...!!
هي �سرخة )اوادم فل�سطني( لأي منطقة 
انتموا...هي  مذهب  او  طائفة  او  خميم  او 
القهر  م��ن  ط��وي��ل  ت��اري��خ  م��ن  نابعة  �سرخة 
ايدي  واملعاناة واحلرمان و)كم الفواه( على 
ق�سيتنا  ب��ق��رار  ام�سكت  منظّمة  ع�ساباٍت 
الغاب...وقد  �سريعة  بغري  توؤمن  ول  و�سعبنا 
�ستكون  احل�سابات  بان  ونعدكم  انذر  من  اعذر 
حم�سورة... او  �سيقة  تكون  ول��ن  مفتوحة 

واهلل ويل المر والتوفيق.
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عا�ض بطال ورحل بطال و�ستحيا معنا ق�سة بطولته .. جرار اأ�سطورة 
جيل حارب حتى اآخر رمق اأحمد جرار 22 عامًا، ال�ساب اجلميل، ذو العيون 
يخ�ساهم  الذين  اجلدد  املقاتلني  من  اآخر  نوع  اجلميلة،  والبت�سامة  الزرقاء 
ب�"الذئاب  "اإ�سرائيل"  و�سفتهم  الذين  املقاتلني  بعد  الإ�سرائيلي،  الحتالل 

املنفردة"، لياأتي بطوره الثاين من البطولة، في�سبح اأ�سطورة بعمر الورد.
يف 9 كانون الثاين/ يناير، قتل م�ستوطن يف عملية اإطالق نار على �سيارته 

جنوب نابل�ض بال�سفة الغربية املحتلة.
بجراحه  متاأثرا  امل�ستوطن  مقتل  الإ�سرائيلي   "0404" موقع  واأعلن 
اخلطرية التي اأ�سيب بها خالل عملية اإطالق النار على �سيارته عند مفرق 

م�ستوطنة "حفات جلعات".
جنني  معركة  بعد  النتقام  اإج��راءات  ت�سعيد  يف  ال�سهيوين  العدو  ميعن 
�سعيًا  الأه��ايل  بيوت  ومداهمة  العتقال  عمليات  يف  تو�سع  فقد  البطولية، 
لإلقاء القب�ض على املطارد اأحمد جرار، مل يكن غريبًا باأي �سكل من الأ�سكال 
الحتالل  وج��ه  يف  وي�سرعها  البندقية  يع�سق  اأن  جنني  خميم  اب��ن  على 
وم�ستوطنيه موجهًا ر�سا�سه املظفر اىل �سدر حاخام �سهيوين يتنف�ض حقدًا 

بحق �سعبه واأر�سه ومقد�ساته.
اخلف�ض  ف��وؤاد  "اأحرار"،  مركز  ومدير  الأ�سرى  �سوؤون  يف  اخلبري  يقول 
ي�سّكل  اأن كل مطارد عبارة عن قنبلة موقوتة  اأ�سبحت تعترب  "اإ�سرائيل  اإن 
ملهمًا  منوذجًا  ي�سّكل  اأخرى  ناحية  ومن  وم�ستوطنيها،  جنودها  على  خطرًا 
"من  م�سيفًا  به"،  ال�سماح  وعدم  ا�ستئ�ساله  يجب  الذي  وهذا  للفل�سطينيني، 
خالل حماربة املطارد، فاإن الحتالل يحارب ظاهرة البطل التي ل يجب اأن 

تكون يف ال�سفة الغربية حتى ل ت�سبح حالة".
ميكن  "ل  قادتهم:  وجه  يف  �سرخوا  اأحمد،  عرفوا  ا  اأي�سً الإ�سرائيليون 
الحتالل  حكومة  رئي�ض  جرار".  اإىل  الو�سول  بعد  اإّل  ال�سمال  يف  العي�ض 
اإ�سرائيل.  روح  بك�سر  جرار  لأحمد  ن�سمح  "لن  عنه:  قال  نتنياهو  بنيامني 
لكربياء  وحتطيًما  اأمنهم  لقوى  اإهانة  يعني  جرار  بقاء  اأّن  متاًما  عرفوا  هم 

خمابراتهم".
الع�سكري  تواجدها  فكّثفت  ال�ساب،  عن  بحثها  الحتالل  دولة  وا�سلت 
املدينة،  �سماء  يف  ا�ستطالعها  طائرات  واأبقت  جلنني،  املوؤدية  ال�سوارع  على 
مرات،  عدة  وال�سهداء  والكفري  احلارثية  وال�سيلة  اليامون  قرى  واقتحمت 
اأقاربه  من  الع�سرات  واعتقلت  برقني،  بلدة  يف  املنازل  من  ع��دًدا  وهدمت 
الأ�سقر ذو  املطارد  واأ�سدقاءه ومعارفه، عّلها ت�سل لطرف خيط يدلهم على 
اأن  متامًا  يعلمون  مقاومني  �سل�سة  يف  الأخري  يكون  لن  اخل�سراوتني.  العينني 
ال�سفة الغربية حمروقة ومل تعد مكانًا اآمنا للمطاردين. لكن الأمان واحلياة 
ل يبدوان اأكرث من مناورة لهوؤلء ال�سبان الذين ي�سنعون اأقدارهم باأيديهم 
مل  فاإن  املقاوم،  العمل  يف  النخراط  فيها  ق��رروا  التي  الأوىل  اللحظة  منذ 
ا�ستباكه  حني  اإىل  ت�سفيته  تاأجلت  الفدائي،  عمله  خالل  املطارد  ي�ست�سهد 
مع اجلنود الذين �سيعرثون عليه قبل تنفيذ عمله الثاين، يف لعبة مك�سوفة 

يعرفها الطرفان املطارد والحتالل.
ال�ساب  قتل  م��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ض  متكن  درام��ي��ة  ب��دت  عملية  يف 
مبنًى  حما�سرة  بعد  املطاردة،  من  �سهر  بعد  جرار  ن�سر  اأحمد  الفل�سطينى 
العملية  على  ال�ستار  بذلك  لت�سدل  جنني.  جنوب  اليامون  بلدة  يف  مهجور 

ال�ستخباراتية املعقدة وفق و�سف جهاز ال�ساباك الإ�سرائيلي.
يحمله  كان  م�سحف  جرار  ن�سر  اأحمد  املطارد  ا�ست�سهاد  مكان  يف  وجد 
ال�سهيد معه. ويت�سح مما كتب على امل�سحف انه اهداء من والدته له، حيث 

كتب على ال�سفحة الوىل من امل�سحف 'اإهداء اإىل ابني العزيز اأحمد'.
و�سروى  النتفا�سة  لأطفال  وق��ودًا  �سيتحولون  �سيتبعه  وم��ن  اأحمد 
ظّل  الذي  ن�سر،  اأبيه  بحكايات  اأحمد  تاأثر  كما  الآتية،  لالأجيال  ق�س�سهم 
واقًفا �ساخمًا رغم ما اأ�سابه حتى ال�سهادة، لكّل جيل اأبطاله و�سهداوؤه، لكل 
جيل ق�س�سه التي يرويها ملن بعده، ويف كل جيل، من ي�سمع هذه الق�س�ض ول 
اأن  ت�ستحّق  اأخرى  ق�سٍة  اإىل  يحّولها  اإمنا  وذاكرته،  غرفته  حبي�سة  يركها 

ُتروى يف ما بعد.

نافـــــــذة

www.t.alquds.org
Email: t.alquds22@hotmail.com

فاك�س:4413451 011 00963
�سفحة الفي�سبوك: جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية

14 TAREEQ ALQUDS

كلنا حزب اهلل .. كلنا مقاومة

�سبح جنني...اأحمد جرار
بيان البا�ش


